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        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  

  . مسة مباحث وخاتمةوخ اتضمن موضوع اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر تمهيد
تناول التمهيد حكم تصرفات المالك الناقلة للملكية، وتبين أنها جائزة وصحيحة ألنها واردة  

  .اإلجارة واردة على المنفعةو ,  على العين
حكم تأجير المستأجر للعين المؤجرة، وتبين أنه يحق له ذلك على الرأي / وتناول المبحث األول 

مثل األجرة أو بأقل أو بأكثر، اشترط عليه أو على غيره، بالمالك سواء أجرها على  , الراجح
المؤجر عدم التأجير أو لم يشترط ؛ ألنه مالك لمنفعة العين بمقتضى عقد اإلجارة ، ولكن هذا 

التأجير الثاني وهو ما يعرف بالتأجير من الباطن مفيد بأال يترتب عليه ضرر على العين ، وأن 
  .نتفاع أو دونه هو مثله في اال لمنيكون 

حكم تأجير المالك للعين المؤجرة ، وتبين أنه ال يحق له ذلك ، إال على / وتناول المبحث الثاني 
يجوز للمالك : مّدة خارجة عن مّدة اإلجارة األولى ، وما نسب لشيخ اإلسالم ابن تيمية أنه قال

محل نظر ، والصحيح  أجرمن المست أن يؤجر العين المؤجرة لمن يحل محله في استيفاء األجرة
  .أن هذه اإلجارة غير جائزة لما يترتب عليها من الربا 

حكم اإلجارة على اإلجارة في إجارة األشخاص وتبين أنها ترد في األجير / وتناول المبحث الثالث
  .المشترك فقط عند عدم االشتراط 

أنه ال ضمان إال في حالة حكم الضمان في اإلجارة على اإلجارة وتبين / الرابع وتناول المبحث 
  .التعدي أو التفريط ، أو في حالة األجير المشترك فيما تلف بفعله 

أن اإلجارة على اإلجارة يمكن أن تصبح مجاًال من مجاالت / في المبحث الخامس  كما تبين
 عند االستثمار المعاصر، سواء في إجارة األشياء أو في إجارة األشخاص في التأجير من الباطن

  . واهللا أعلم . م االشتراط عد
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  .عبد اهللا بن موسى بن فهد العمار 
  .أستاذ الفقه المشارك في قسم الفقه في كلية الشريعة في الرياض 

  .الزلفي . هـ 1373: الميالد
  : المؤهالتـ   1

  .هـ1399لشريعة في جامعة اإلمام  البكالوريوس من كلية ا-
  هـ 1403من قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة اإلمام  : الماجستير -

  .تحقيق كتاب تجريد العناية في الفقه : عنوان الرسالة
  هـ 1407من قسم الفقه في كلية الشريعة جامعة اإلمام   : الدكتوراه  -    

  .ت تطبيقها في الفقه اإلسالمي القرعة ومجاال: عنوان الرسالة           
مشارك في قسم الفقه في كلية  أستاذمساعد ثم  أستاذمعيد ثم محاضر ثم : الوظيفة  ـ  2  

          .في الرياض  الشريعة
  :واألعمال العلمية اإلنتاج العلمي ـ    3  

  .تحقيق كتاب تجريد العناية -
 .القرعة ومجاالت تطبيقها في الفقه اإلسالمي-

 .أحكامه وواقع الناس فيه , حداداإل-

 .قسمة األموال المشتركة-

 .الوقف المشترك أحكام -

  اإلجارة على اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة -
 .وقف األسهم-

  .وقف النقد-
 اشتراط اإلجارة في البيع وأهم تطبيقاته المعاصرة -

 .استثمار أموال الوقف-

 ).باالشتراك. ( أحكام الخرف -

 .ة الزوجة و إخدامهاأحكام خدم-

 .نزالء السجونفي تأهيل  و اإلرشاد وأثرهالوعظ -

  حكم تداول أسهم الشركات و الصناديق المشتملة على ديون و نقود-
 .السلم بسعر السوق وقت التسليم-  
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 .الشروط الجعلية في الوقف وأثرها في االنتفاع بالوقف المشترك-

 .قوبةإعادة العضو المقطوع في الجناية و الع-

 .داخل الجامعة وخارجها , الماجستير و الدكتوراه  اإلشراف على عدد من رسائل-

  .داخل الجامعة وخارجها , من رسائل الماجستير و الدكتوراه  مناقشة عدد كبير-
 .المشاركة في تأليف عدد من مقررات الفقه في وزارة التربية و التعليم-

 :ات منهاالمشاركة في عدد من الندوات و المؤتمر -

  الذي أقامته وزارة الشؤو اإلسالمية في الرياض , ندوة الوقف ومجاالته  )أ    
  . ندوة اإلصالح والتأهيل في المؤسسات العقابية وإلصالحية ) ب    
  .الملتقى الفقهي األول  والثاني في شركة الراجحي المصرفية ) ج    

في دولة الكويت شعبان , ة العامة لألوقاف الذي أقامته األمان. منتدى الوقف األول ) د     
  هـ 1424

  .المشاركة في الدورات العلمية الشرعية المقامة داخل المملكة وخارجها  - 
   القاء عدد من المحاضرات والدروس العلمية الفقهية في عدد من مساجد الرياض وغيرها -
  .سالمية ومع الحرس الوطني المشاركة في التوعية اإلسالمية في الحج مع وزارة الشؤون اإل-
  :لس واللجان اعضوية عدد من المج -4
  . عضو في مجلس قسم الفقه  -
  . عضو في مجلس كلية الشريعة  -
  . عضو في المجلس العلمي في جامعة اإلمام  -
  . عضو مجلس اإلدارة في الجمعية الفقهية السعودية  -
  . جامعة اإلمام عضو في اللجنة الدائمة لمركز خدمة المجتمع  في  -
  . عضو في لجنة المعادالت في عمادة الدراسات العليا في جامعة اإلمام  -
  . مستشار غير متفرغ  في وزارة الشؤون اإلسالمية   -
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم                                  

�� �� 
 ، إلـه إال اهللا وحـده ال شـريك لـهاإلنسان مالم يعلم، وأشهد أالعلم  ،الحمد هللا علم بالقلم

ومـن اهتــدى بهديــه وتمّســك  ،صــلى اهللا عليــه وعلـى آلــه وصــحبه ،وأشـهد أن محمــدًا عبــده ورسـوله
  :وبعد   ..بسنته إلى يوم الدين

إن البحث في أبواب المعامالت بصفة عامة من األهمّية بمكان؛ لعالقتها بواقع النـاس فـي 
هذا الوقت الذي كثرت فيـه أنـواع التعامـل، واسـتحدثت فيـه صـور تعاملهم فيما بينهم وال سّيما في 

  .متعددة لكل نوع من أنواعه 
متعـددة، ال هواإلجارات باب من أبواب التعامل الحّي بين الناس، له أنواعه المختلفة وصـور 

  .في هذا الباب مما تشتد الحاجة إليه، لتجلية أحكام صوره المتعددة  وأساليبه الجديدة، فالبحث
ــين أنواعــه، ومفــرعين و  لقــد تكلــم فقهــاء اإلســالم عــن هــذا البــاب مؤصــلين ألحكامــه ومبين

عليها المسائل والصور مع بيان أحكام ما ذكروه استنادًا إلى النصـوص الشـرعية والقواعـد المرعيـة، 
  .واألعراف المتبعة 

تصــــرف كــــل مــــن المــــؤجر والمســــتأجر فــــي العــــين : وممــــا كــــان مــــوردًا لبحــــثهم وكتــــابتهم 
فبّينوا ما يصح من هذا التصرف وماال يصح، وجماع األمر في هـذا أن تصـرف المالـك . لمستأجرةا

الوارد على العين صحيح وتصرف المستأجر الوارد على المنفعة صحيح، ألن كـًال منهمـا يملـك مـا 
ورد عليه تصرفه بمقتضى عقد اإلجارة ويدخل ضمن هذا الموضوع مسألة ذكرها تقي الدين البعلي 

  :رهان الدين ابن القيم رحمهما اهللا اختيارًا لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهي وب
تــأجير المالــك للعــين المــؤجرة لمــن يحــل محلــه فــي اســتيفاء مــا كــان لــه علــى المســتأجر "

  " .األول
وهذا االختيار في ظاهره يخالف ما قرره الفقهاء مـن أن اإلجـارة بيـع المنفعـة، وأن اإلجـارة 

بحيـــث يقتصـــر . يقتضـــي تمليـــك المنفعـــة للمســـتأجر وتمليـــك األجـــرة للمالـــك عقــد الزم للعاقـــدين
  . تصرف كل منهما على ما يملكه
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فرأيـت . لهذا استوقفتني هـذه المسـألة، وجلعتنـي أفكـر فـي بحثهـا، وبحـث مالـه عالقـة بهـا
ممــا أن أكتــب فــي المســائل ذات الصــلة بالمســألة ممــا يعــين علــى التوصــل إلــى الــرأي الســليم فيهــا 

سيتضح عند بحث المسألة فكان أن جعلت عنوان البحـث يشـمل مسـائل أخـرى ذات صـلة وثيقـة 
  :فأصبح العنوان : 

 ا���رة 
	� ا���رة                                       
��� و������� ا��

  :وجعلته في خمسة مباحث رئيسة 
  .في تأجير المستأجر للعين المؤجرة : األول 
  .لك للعين المؤجرة اي تأجير المف: الثاني 
  : وفيه مطلبان .في إجارة األشخاص : الثالث 
  األجير المشترك: الثاني .   األجير الخاص : األول 
  .الضمان في اإلجارة على اإلجارة : الرابع 

  .التطبيق المعاصر لإلجارة على اإلجارة : الخامس 
  .ملكية في العين المؤجرةالك الناقلة للمهدت للبحث بتمهيد عن تصرفات المو 

  .وختمت البحث بخاتمة بينت فيها نتيجة البحث 
  .واسأل اهللا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه سميع مجيب 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 :ا��&�% ا��$�# "! ا���� 

سلكت في إعداد هذا البحث المنهج المتبع فـي إعـداد البحـوث العلميـة ومـن أهـم معـالم 
  :هذا المنهج 

لة موثقًا كل مذهب مـن مراجـع ذلـك المـذهب ييق من المصادر والمراجع األصالتوث -1
.  

  .اآليات وعزوها إلى مواضعها من السور  ذكر أرقام -2
تخريج األحاديث وبيان درجـة مـا لـيس فـي الصـحيحين أو أحـدهما معتمـدًا علـى مـا  -3

  .كتبه المتخصصون في الحديث 
 .ت ما يدل عليه ينما كان موضع اتفاق بينته ووثقت هذا االتفاق وب -4

  : اتبعت اآلتيفي المسائل الخالفية  -5
  .تحرير محل النـزاع إذا لزم األمر –أ 

  .ذكر األقوال ونسبتها إلى مذاهبها مع توثيقها –ب 
  . االستدالل لآلراء وبيان وجه الداللة إذا خفي –ج 
  .ذكر المناقشات الواردة على األدلة والترجيح ووجهه –د 
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  :فرعان  اوفيه

��ـ� ا	�ـ�� ا	�ـ���ة �ـ� : ا	��ع ا�ول 
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لمـا يلـي  1اتفق الفقهاء في المذاهب األربعة على صحة بيع العين المؤجرة على مسـتأجرها
:  

والبيع عقد علـى األعيـان  ، فـال تمنـع اإلجـارة صـحة , أن اإلجارة عقد على المنافع  – 1
  2.ثم باعها  البيع  ،كما لو زوج أمته

فهـو  . ألن العين المبيعة في يد المشـتري وال حائـل دون تسـليمها لـهو  - 2
  .3كما لو باع المغصوب من غاصبه 

أن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد اإلجارة ثم ملك العـين بعقـد البيـع فيصـح كمـن  -1
  .4ملك الثمرة بعقد ثم ملك الشجر بعقد آخر 

  :اإلجارة على قولينثم اختلفوا في أثر هذا البيع على 
  :القول األول 

  .أن اإلجارة تنفسخ فيما بقي من المّدة 
  . )7(وجه عند الحنابلة هو ، و  )6(، والمالكية  )5(وإليه ذهب الحنفية 

                                                

واملعونة على مذهب عامل  464 /5والفتاوى اهلندية  185/ 5وفتح القدير  207/  4بدائع الصنائع : ينظر  -  1
 / 2والشرح الصغري مع بلغة السالك  188/ 2والتفريع  478/  2والكايف للقرطيب  1106/  2املدينة 
ومغين  253/  5وروضة الطالبني 407/  1واملهذب  239/ 1والوجيز  403/  7واحلاوي الكبري  271
وكشاف القناع                   107/ 5واملبدع  69/  6واإلنصاف  442/ 4والفروع  360/ 2احملتاج 
  31/ 5والروض املربع 31 / 4

 .  31/  4كشاف اإلقناع و   48/  8املغين : نظر - 2
  .  324/  5واية احملتاج   360/  2مغين احملتاج : ينظر   - 3
   108/  5واملبدع  49/  8املغين : ينظر  - 4
  . 5/464 ةالفتاوى اهلندي: ينظر )    5(
  . 5/407، ومواهب اجلليل 2/748الكايف للقرطيب : انظر )    6(
  . 6/96اإلنصاف : ينظر )    7(
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مســتدلين بقيــاس المســألة علــى اجتمــاع النكــاح وملــك اليمــين فكمــا أنــه ينفســخ النكــاح 

  1.بملك اليمين فكذلك هنا 
  : القول الثاني 

ـــّدتهاأن  وتكـــون األجـــرة باقيـــًة علـــى . اإلجـــارة ال تنفســـخ بـــل هـــي بحالهـــا حتـــى انتهـــاء م
، والمـذهب المعتمـد عنـد  )2(المشتري فتضاف إلـى الـثمن وهـذا القـول هـو األصـح عنـد الشـافعية 

  .)3(الحنابلة
عــة يقتضــي تمــام أثــره مســتدلين بــأن عقــد اإلجــارة عقــد الزم مســتقل بنفســه وارد علــى المنف

فال يتنافيـان  كملـك الثمـرة ثـم األصـل , هاه ، والبيع كذلك عقد مستقل وارد على الرقبة وبلوغ منت
وإذا اتفــق الطرفــان علــى أن الــثمن  يشــمل بقيــة . .وهــذا هــو األرجــح؛ الخــتالف مــورد العقــدين  4.

  . وتكون األجرة الباقية  جزءا من الثمن .األجرة فهما على ما اتفقا عليه 
  

 :� �?�� ا���$<�� �5�: ا�:�ع ا�7�8! 
  :وقد اختلف الفقهاء فيه على ثالثة أقوال 

  : القول األول 
أنه يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر وال تنفسخ به اإلجارة وللمشتري الخيار إن لم 

  .يعلم باإلجارة 
  . )7(، وهو المذهب عند الحنابلة  )6(، وأكثر الشافعية  )5(وإليه ذهب المالكية 

بأن البيع وارد على العين والمؤجر مالك لها وثبـوت العقـد علـى المنفعـة ال يمنـع مستدلين 
ذلك كـالرقبة قياسـًا علـى األمـة المزوجـة، كمـا يجـوز بيعهـا مـع اسـتحقاق منفعـة بضـعها للـزوج ف بيع

                                                

      . 107/ واملبدع  407/  5ومواهب اجلليل  464/  5الفتاوى اهلندية : ينظر  -1
 151، واألشباه والنظائر للسيوطي ص5/253، وروضة الطالبني 1/417، واملهذب 1/239الوجيز : ينظر )    2(

.  
  . 44، والقواعد البن رجب ص5/108، واملبدع 6/69اإلنصاف )    3(
  . 31/  4وكشاف القناع  108/  5دع بينظر امل  - 4
، 2/1106، واملعونـــة 2/748، والكـــايف للقـــرطيب 2/188، والتفريـــع البـــن جـــالب 4/466املدونـــة : ينظـــر   )  5(

  . 5/408ومواهب اجلليل 
 2/435، وشرح روض الطالب 5/255، وروضة الطالبني 1/239، والوجيز 7/403احلاوي الكبري : ينظر )    6(

.  
  . 1/359، وإعالم املوقعني 2/215، واملقنع 6/69ف ، واإلنصا1/181اهلداية أليب اخلطاب : ينظر )    7(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  . )1(هنا 

وألنــه لــيس فــي بيعهــا إبطــال حــق المســتأجر ألن المشــتري إنمــا يتســلمها بعــد انقضــاء مــدة 
  . )2(وكل تصرف ال يمنع حق المستأجر ال يُمنع اإلجارة 

  : القول الثاني 
  .أنه ال يصح بيع العين المؤجرة لغير المستأجر مطلقاً 

  . )4(ووجه عند الشافعية وعند الحنابلة .  )3(وإليه ذهب الحنفية في قول عندهم
  .مستدلين بأن يد المستأجر مانعة من تسليم العين المؤجرة 

  : القول الثالث 
  .أن البيع جائز غير الزم، ويتوقف اللزوم على إذن المستأجر 

  . )5(وهو المذهب عند الحنفية 
أن البـائع غيـر قـادر علـى تسـليمه لتعلـق : ولنا : "ولعلهم راعوا الجانبين كما قال الكاساني

حق المستأجر به، وحق اإلنسـان يجـب صـيانته عـن اإلبطـال مـا أمكـن، وأمكـن هاهنـا بـالتوقف فـي 
بــالجواز فــي حــق المشــتري، وبــالتوقف فــي حــق المســتأجر صــيانة للحقــين، ومراعــاة : ، فقلنــا حقــه

  . )6("للجانبين
هو القول األول، الخـتالف مـورد العقـدين، وصـيانة للعقـدين مـن  –فيما يظهر  –واألرجح 

  .اإلبطال أو التوقف، وألن المالك الثاني يحل محل المالك األول في التعامل مع المستأجر 

                                                

  . 2/360، ومغين احملتاج 2/1106املعونة : ينظر )    1(
  . 2/1106املعونة : ينظر )    2(
  . 4/207، وبدائع الصنائع 2/49حتفة الفقهاء : ينظر )    3(
  . 6/68، واإلنصاف 2/360، ومغين احملتاج 240، 1/239الوجيز : ينظر )    4(
  . 131، 130، وخمتصر الطحاوي ص2/47، وحتفة الفقهاء 4/207بدائع الصنائع : ينظر )    5(
  . 4/408بدائع الصنائع )    6(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
� ا���<�� ا��7�8

 ه�� ا��/ ا��.��ة 
  

وقد اتفق فقهاء المذاهب األربعة على أن حكم هبة العين المؤجرة حكم بيعها، بجـامع أن  
  . )1(كًال منهما ناقل لملكية العين المؤجرة 

                                                

، 1/446، واملهذب 90-3/88، وأسهل املدارك 241، والقوانني الفقهية ص3/164حتفة الفقهاء : ينظر )    1(
ــالبني  ـــاج 5/255وروضــــة الطــ ـــة احملتـ ـــاف ، واإلن5/328، وايـ ــى 45، والقواعــــد ص6/39صـ ـــرح املنتهــ ، وشـ

2/376 .  



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 � ا���<�� ا�8��8

 و(@ ا��/ ا���$<��ة
  

ي جــواز وقــف العــين وفــي هــذه المســألة ال خــالف أيضــاً بــين فقهــاء المــذاهب األربعــة فــ
  1.المؤجرة 

رد علــى مــا يملكــه المــؤجر مــن العــين المــؤجرة وهــو يــ حيــثألن الوقــف متوجــه إلــى العــين، 
  .ذات الرقبة 

  .2واإلجارة واردة على المنفعة، مّدة معينة وذلك ال يمنع من الوقف  

                                                

 441/ 1واملهذب  101/ 2وأسهل املدارك  77/  4وحاشية الدسوقي  157/  6والبناية  15/  3ينظر اهلداية  1
  2376وشرح املنتهى   45والقواعد ص 81/ 2واإلقناع للشربيين 

  .  124/  5معونة أويل النهى : ينظر  - 2



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
� ا���<�� ا��ا5

��5�/ ا��.��ة  � ا�;��
  

  .لوصية بالعين المؤجرة ولو كانت في يد المستأجر وقد اتفق الفقهاء أيضًا على جواز ا
  .)1(وعلى الموصى له االنتظار حتى تنتهي مّدة اإلجارة كما ينتظر موت الموصي

يتضــح أن تصــّرفات المالــك الناقلــة للملكيــة فــي : وبنــاًء علــى مــا ســبق فــي هــذه المســائل 
  .العين المؤجرة صحيحة نافذة ألنها متجهة إلى العين 

  .نافي اإلجارة؛ ألن اإلجارة متجهة إلى المنفعة وأنها ال ت
ثم إن المالك الثاني للعين المؤجرة يحل محل المالك األول وينزل منزلته، في التعامل مـع 

  .المستأجر 

                                                

ــر )    1( ـــاء  حتفــــة: ينظــ ــذب 3/207الفقهـ ــة الطــــالبني 1/452، واملهــ ــــاج 5/255، وروضــ ــة احملت ، 5/328، وايــ
  . 2/376، وشرح املنتهى 6/39واإلنصاف 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
� ا���<�� ا�����

 ا7$:�ع ا����* ��5�/ ا��.��ة 
  

نئـذ فيعتبـر أن يؤجره الدار سنة، ثـم يسـكن فيهـا بعـد تسـليمها للمسـتأجر وحي: والمقصود 
منتفعــاً بمــا ال يســتحق االنتفــاع بــه ألن منفعــة الــدار ملــك للمســتأجر بمقتضــى عقــد اإلجــارة، وال 
تنفسخ اإلجارة بذلك، وعلى المستأجر جميع األجرة للمالك، ألن يد المستأجر لم تزل عن العين 

.  
إذن مــن  ولــه علــى المالــك أجــرة المثــل مقابــل ســكناه فــي الــدار ألنــه انتفــع فــي الــدار بغيــر

  .يملك منفعتها وهو المستأجر، فأشبه تصرف البائع للمبيع بعد قبض المشتري 
وإن كان ذلك قبل تسـليمها للمسـتأجر فـإن انقضـت مـّدة اإلجـارة قبـل التسـليم انفسـخت 
اإلجارة؛ ألن العاقد أتلف المعقود عليه قبل تسليمه، وإن سلمها في أثناء المّدة انفسخت اإلجـارة 

  . )1(ت أجرة المّدة الباقية فيما مضى وتم

                                                

  . 25، 4/24، وكشاف القناع 26، 8/25املغين : ينظر )    1(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 ا����� ا4ول

 �<��� ا���$<�� �	�/ ا��.��ة
  

ألنها واردة على العـين المسـتأجرة  ؛تصرفات المستأجر الناقلة للملكية ال تصح منه مطلقاً 
  .وهو إنما يملك المنفعة فقط  ،ال على منفعتها

تشــمل االنتفــاع بهــا وإعارتهـــا وأّمــا التصــّرفات الــواردة علـــى المنفعــة أثنــاء مــّدة اإلجـــارة، ف
  .وتأجيرها 

أمـــا االنتفـــاع بهـــا، فهـــو مقصـــود اإلجـــارة، ألن المقصـــود باإلجـــارة االنتفـــاع بمنفعـــة العـــين 
  .المستأجرة 

وقــد ذكــر الفقهــاء أن المســتأجر لــه االنتفــاع بنفســه وبنائبــه، بضــوابط وقيــود ذكروهــا، لــيس 
  .هذا موضع بحثها 

  :وبيان ذلك في المطلبين اآلتيين . ى مالكها وعلى غيرهوأما تأجيرها فيشمل تأجيرها عل
  .تأجيرها من مالكها : المطلب األول 
  .تأجيرها من غيره : المطلب الثاني 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 ا���	B ا4ول 

 �<���ه� �/ ���)��، وه; ا��.��
  

  :ال يخلو األمر في هذه المسألة من حالتين 
  .أن يؤجرها له قبل قبضها : الحالة األولى 
  :لف الفقهاء في حكم إجارة العين من مالكها قبل قبضها على قولين وقد اخت
   :القول األول 

  .أن ذلك ال يصح 
  . )3(، وعند الحنابلة )2(، ووجه عند الشافعية  )1(وهو الصحيح في مذهب الحنفية 

  :واستدلوا بما يلي 
  .) 4(األعيانأن المنافع مملوكة بعقد معاوضة فاعتبر في جواز العقد عليها القبض ك – 1

بأن ذلك معتبر فيما إذا كانت اإلجارة على غير المالك ، ألنه قـد يتعـذر :  ونوقش
  . )5(تقبيض العين وهذا غير معتبر هنا؛ ألن العين المستأجرة في يد مالكها

  . )6(أن إجارتها من مالكها يلزم منه تمليك المالك وهو غير جائز  – 2
د اإلجارة ليس لما يملكه المالـك وهـو العـين، بأن التمليك الوارد في عق:  ونوقش

  .وإنما للمنفعة التي يملكها المستأجر بعقد اإلجارة 
   :القول الثاني 

  .أن إجارة العين قبل قبضها من مالكها تصح 
 )9(، والحنابلـة هـو المـذهب عنـدهم )8(، وهو وجه عند الشـافعية  )7(وإليه ذهب المالكية 

                                                

  . 107، 9/33، ورد احملتار على الدر املختار 7/304البحر الرائق : ينظر )    1(
  . 5/256وضة الطالبني ر : ينظر )    2(
  . 4/445، والفروع 8/55املغين : ينظر )    3(
  . 2/325، والكايف البن قدامة 8/55املغين : ينظر )    4(
  . 8/55املغين : ينظر )    5(
  . 9/107رد احملتار على الدر املختار : ينظر )    6(
  . 5/406مواهب اجلليل ، و 7/458، ومنح اجلليل 4/9الشرح الكبري للدردير : ينظر )    7(

  . 1/403، واملهذب 5/402لية العلماء ح: ينظر )    8(
  . 6/35، واإلنصاف 8/55املغين : ينظر )    9(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
.  

أال يكـون ذلـك حيلـة ألمـر محـرم ممـا يحـرم فـي بيـوع اآلجـال،  ة والحنابلـاشترط المالكية و 
  . )1(أو عكس ذلك. كما إذا استأجرها بعشرة مؤجلة، وأجرها منه بثمانية نقداً 

  :واستدلوا 
أن المعقــود عليــه فــي اإلجــارة هــو المنفعــة، والمنفعــة ال تصــير مقبوضــة بقــبض العــين،  – 1

  . )2(فال يؤثر فيها قبض العين 
  . )3(قبض ال يتعذر عليه باعتبار العين في يده أن ال – 2

هو القول الثاني، مـع مراعـاة مـا قيـده بـه المالكيـة والحنابلـة،  -واهللا أعلم  –ولعل الّراجح 
وممــا يؤيــده أن المنفعــة تملــك بالعقــد، ولهــذا لــو مضــت المــّدة والمســتأجر لــم  ،تجنبــاً لربــا النســيئة

  .يستوف المنفعة فإنها تجب عليه األجرة 
  

  . أن يؤجرها من مالكها بعد قبضها: الحالة الثانية 
  :وقد اختلف الفقهاء في حكمها أيضًا على قولين 

  : القول األول 
  .أنها تصح إجارة العين من مالكها بعد قبضها 

فـي   )6(، في وجه هو الصحيح عندهم، والحنابلـة )5(، والشافعية  )4(وإليه ذهب المالكية 
ْيــ أال يترتــب علــى تــأجير العــين مــن : ُد المالكيــة والحنابلــة معتبــر هنــا أيضــاً فــي المــذهب المعتمــد وقـَ

  . )7(المالك أمر محرم يمنع في بيوع اآلجال 
 بائعــه فكمــا يجــوز بيــع المبيــع بعــد قبضــه مــن: واســتدلوا بالقيــاس علــى عقــد البيــع، قــالوا 

 كــًال مــن المشــتريبجــامع أن  . فكــذلك تجــوز إجــارة المســتأجر بعــد قبضــه مــن مــؤجره وغيــره وغيــره

                                                

  .2/361، وشرح املنتهى6/35، واإلنصاف 5/458، ومنح اجلليل 5/406ينظر مواهب اجلليل )    1(
  . 1/403املهذب : ينظر )    2(
  . 8/55املغين : ينظر )    3(
  . 5/458، ومنح اجلليل 7/10، وشرح الزرقاين على خليل 5/406مواهب اجلليل : ينظر )    4(
  . 1/403ملهذب ا: ينظر )    5(
  . 6/35، واإلنصاف 8/55املغين : ينظر )    6(
، وشــرح املنتهــى 6/35، واإلنصـاف 5/458، ومــنح اجلليــل 5/406، ومواهــب اجلليـل 7/9اخلرشــي : ينظـر )    7(

2/361 .  



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  . )1(والمستأجر مالكاً لما تصرف فيه 

وبأن كل عقد جاز من غير العاقد جاز مع العاقد قياساً على البيع، فكما يجوز بيـع المبيـع 
  . )2(بعد قبضه من البائع فكذلك يجوز للمستأجر تأجير ما استأجره على المؤجر بعد قبضه

  :القول الثاني 
  .مالكها بعد قبضها  أنه ال يصح تأجير العين من

  . )4(، والشافعية في وجه عندهم  )3(وإليه ذهب الحنفية 
ن إجارتها منه يؤدي إلى تناقض األحكـام ألن التسـليم مسـتحٌق علـى المـؤجر بأ :واستدلوا 

  .فإذا استأجرها صار مستحقًا له فيصير مستحقًا لما هو مستحق عليه، وذلك تناقض 
  .لقول األول لقوة دليله هو ا –واهللا أعلم  –والّراجح 

وال تناقض في األحكام هنا في واقع األمر، ألن التسليمين مختلفـان واالسـتحقاق فـي كـل 
  .منهما له مجاله 

حيـــث كـــان التســـليم مســـتحقًا علـــى المـــؤجر فـــي العقـــد األول، وفـــي العقـــد الثـــاني أصـــبح 
  .التسليم مستحقاً على المستأجر ألنه أصبح مؤجرًا لما يملكه 

  :يجة من بحث هذه المسألة والنت
ــه  ــاء علي ــه التصــرف فيهــا، وبن ــزوم عقــد اإلجــارة، فل أن المســتأجر يملــك المنفعــة بمجــرد ل

  .ه غيره بعقد اإلجارة كَ فليس للمالك التصرف فيها ألنها مملوكة لغيره والتصرف فيها ملَ 

                                                

  . 8/55، واملغين 1/403املهذب : ينظر )    1(
  . 2/361، وشرح املنتهى 5/253روضة الطالبني : ينظر )    2(
  . 9/107، وحاشية ابن عابدين 7/304البحر الرائق : ينظر )    3(
  . 5/253، وروضة الطالبني 7/408احلاوي : ينظر )    4(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
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, عدم تأجير المسـتأجر للعـين المـؤجرة إما أن يكون مقيدا بشرط   ال يخلو عقد اإلجارة  

وبيــان . وال يخلــو  إمــا أن يؤجرهــا  بمثــل مــا اســتأجرها بــه  أوال  ,  او يكــون مطلقــا مــن هــذا القيــد 
  :  مسائل اآلتيةفي ال الحكم في ذلك 

   .تأجير المستأجر للعين المؤجرة  مع اإلطالق : المسألة األولى 
  :ن حالتا اوله

  .تأجيرها قبل قبضها : الحالة األولى 
  .تأجيرها بعد قبضها : الحالة الثانية 

  
  .إجارتها قبل قبضها من غير المؤجر : الحالة األولى 

في حكم تأجير العين المستأجرة مـن قبـل المسـتأجر مـن  –رحمهم اهللا  –اختلف الفقهاء 
  :شخص آخر على ثالثة أقوال 

  :القول األول 
  .ارتها قبل قبضها أنه يجوز إج

    )3(الحنابلة هو المذهب،و عند )2(، وهو وجه عند الشافعية  )1(وإليه ذهب المالكية 
  . )4(واستدلوا بأنه ال يقف التصرف على القبض، ألنه ال ينتقل به الضمان 

  :القول الثاني 
يره جأأنه إن كان المسـتأجر منقـوًال لـم يجـز تـأجيره قبـل قبضـه وإن كـان غيـر منقـول جـاز تـ

  .قبل قبضه 
  

  . )5(وإليه ذهب اإلمام أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما اهللا 
                                                

  . 2/185التفريع البن جالب : ينظر )    1(
  . 1/403املهذب : ينظر   )  2(
، وغايـــة 2/361، وشـــرح املنتهـــى 6/35، واإلنصـــاف 2/325، والكـــايف البـــن قدامـــة 8/55املغـــين : ينظـــر )    3(

  . 2/196املنتهى 
  . 566/ 3وكشاف القناع  8/55، واملغين 1/403املهذب : ينظر )    4(
  . 9/107، وحاشية ابن عابدين 4/425الفتاوى اهلندية : ينظر )    5(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
واستدلوا بالقياس على البيع، فما جاز في البيع جاز في اإلجارة وماال فال، ألن كـًال منهمـا 

  . )1(عوض ُملك في عقد معاوضة 
لمنفعــة بعــدم التســليم بهــذا اإلطــالق، ألن اإلجــارة فــي حكــم المقبــوض ألن ا:  وينــاقش

  .تملك بالعقد بخالف المبيع 
  :القول الثالث 

  .أنه ال يصح إجارة العين المستأجرة من قبل المستأجر قبل قبضها مطلقًا 
  . )3(، ووجه كذلك عند الحنابلة  )2(وهو وجه عند الشافعية هو المذهب 

  . )4(وقال به محمد بن الحسن من الحنفية 
أن العـــين المشـــتراة ال يتصـــرف فيهـــا قبـــل القـــبض، بالقيـــاس علـــى البيـــع فكمـــا : واســتدلوا 

  .فكذلك العين المستأجرة 
بــأن قــبض العــين المــؤجرة ال ينتقــل بــه الضــمان إلــى المســتأجر فلــم يقــف جــواز :  ونــوقش

  5.التصرف فيها على القبض 
  : الترجيح 
  .القول األول لقوة تعليله  –واهللا أعلم  –والّراجح 

                                                

  .املرجعان السابقان : ينظر )    1(
  . 5/401، وحلية العلماء 1/403املهذب : ينظر )    2(
  . 6/35اإلنصاف : ينظر )    3(
  . 9/107، وحاشية ابن عابدين 4/425الفتاوى اهلندية : ينظر )    4(
  . 58/  5معونة أويل النهى : ينظر  -5



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  .د قبضها إجارتها بع: الحالة الثانية 

وفي هذه الحالة ذهب عامة الفقهاء إلى جواز إجارتها بشرط أن يؤجرها لمـن هـو مثلـه فـي 
  .االنتفاع أو أقل منه ضررًا 

، والحنابلــة فــي الروايــة المعتمــدة  )3(، والشــافعية  )2(، والمالكيــة  )1(إليــه ذهــب الحنفيــة ف
  . )4(في المذهب 

ــأن قــبض العــين يقــوم مقــام ال: واســتدلوا  ــه يجــوز التصــرف فيهــا باســتيفاء ب ــدليل أن ــافع ب من
وقياساً على البيع وحيث جاز بيع المبيع .  )5(منافعها، فجاز العقد عليها كبيع الثمرة على الشجرة 

  . )6(المبيع بعد قبضه فكذلك إجارة العقار المستأجر 
  .أنه ال يجوز للمستأجر تأجير العين المستأجرة بعد قبضها : وفي المسألة قول آخر 

  . )7(هو رواية عن اإلمام أحمد و 
ــم تــدخل فــي ضــمانه εεεεأن النبــي : ودليلهــا  ــافع ل فــإذا . نهــى عــن ربــح مــالم يضــمن، والمن

  . )8(آجرها فقد ربح فيما لم يضمن 
ضـمانه  وقياسًا على بيع المكيل والموزون قبل القـبض بجـامع أن كـًال منهمـا لـم يـدخل فـي

)9( .  
  . )10(لعين يقوم مقام قبض المنافع بأنه قياس فاسد؛ ألن قبض ا : ونوقش

  .هو القول األول، مع اعتبار القيد الذي ذكروه –واهللا أعلم  –وعليه فالرّاجح 

                                                

، وحاشـية ابـن عابـدين 4/425، والفتـاوى اهلنديـة 9/107املختار  ، والدر129خمتصر الطحاوي ص: ينظر )    1(
9/107 .  

، وشرح الزرقاين على 5/406، ومواهب اجلليل 2/748، والكايف 2/185، والتفريع 4/515املدونة : ينظر )    2(
  . 5/458، ومنح اجلليل 7/10خليل 

  . 6/200، وحتفة احملتاج 5/256بني ، وروضة الطال5/402، وحلية العلماء 1/403املهذب : ينظر )    3(
  . 2/196، وغاية املنتهى 4/15، وكشاف القناع 6/35، واإلنصاف 8/54املغين : ينظر )    4(
  . 1/54املغين : ينظر )    5(
  . 2/325، والكايف البن قدامة 1/403املهذب : ينظر )    6(
  . 4/445فروع ، وال8/54، واملغين 1/430الروايتني والوجهني : ينظر )    7(
  . 8/54املغين : ينظر )    8(
  .املرجع السابق : ينظر )    9(
  .املرجع السابق : ينظر )    10(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  .ألن المستأجر قد ملك المنفعة بعقد اإلجارة، فله التصرف فيها بمقتضى ذلك 

 ولما يترتب على ذلك من نفي الضرر عنه، ألنـه قـد يسـتأجر العقـار مـدة طويلـة وال يـتمكن
من استيفاء المنفعة؛ لسفر ونحـوه، والعقـد الزم، وهـو مطالـب بأجرتـه للزومـه، فكـان تـأجيره مراعـاة 

  .لجانبه، كما روعي جانب المؤجر بلزوم عقد اإلجارة 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 

  تأجير المستأجر للعين المؤجرة مع اشتراط منعه من ذلك :  المسألة الثانية
  

  : ل اختلف الفقهاء في هذه المسألة  على ثالثة أقوا
                             1وهوقول عند الحنفية. أن اإلجارة فاسدة  والشرط باطل  : القول األول 

   2ووجه عند الشافعية 
، ألن موجبها ان يملك   3 واستدلوا  بأن المالك  شرط في اإلجارة شرطا ينافي موجبها 

  . وبالتالي يحق له التصرف فيها  , المستأجر المنفعة 
نه يمكن تصحيح العقد لشرط فقط وال يتعداه إلى العقد ألطل افساد الشرط يب بأن قشوينا

  . وإبطال الشرط 
وهو ,   5والحنابلة  4وهو قول عند الشافعية, أن الشرط صحيح واإلجارة جائزة  : القول الثاني 

    6وعليه بعض الفتاوى العاصرة , وهو المعمول به اآلن في نظام العقار
  فال يملك ما لم, لمستأجر إنما يملك المنافع من جهة المؤجر واستدلوا بأن ا

   8.وألن المالك قد يكون له غرض صحيح  في تخصيصه .  7يرض به  
ويناقش بأن هذا الشرط ينافي ما يقتضيه العقد من أن المستأجر يملك المنفعة فيحق له التصرف 

  . فيها 
  

  . طل ال يلزم الوفاء به أن عقد اإلجارة صحيح  والشرط با: القول الثالث 

                                                

  .  17/  8ينظر البحر الرائق  - 1
  534/  1املهذب : ينظر  - 2
 املصدر السابق : ينظر - 3

 الصدر السابق  - 4

  .  92/  5ينظر ك املبدع  - 5
والدليل الشرعي  145الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ص  ينظر املعايري الشرعية - 6

  .  4/ 2وفتوى ندوة الربكة الفقهية رقم  171،  27لإلجارة ص 
  534/  1ينظر املهذب  - 7
  93/  5ينظر املبدع  - 8



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
وعليه  . 4والحنابلة 3 والشافعية  2،والمالكية  1وإليه ذهب الجمهور ؛ فهو المعتمد عند الحنفية

  وعليه الفتوى الصادرة عن الندوة الفقهية الثالثة لبيت التمويل 
  5. الكويتي  

  :واستدلوا باآلتي 
  
فعة ، ومن ملك شيئا استوفاه أن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد ؛ إذ مقتضاه ملك المن – 1

  6. بنفسه  وبنائبه  
القياس على البيع  ؛ فكما أنه إذا باعه عينا واشترط عليه أن ال يبيعها أن الشرط باطل  _   2

, بجامع أن كال منهما يملك مورد العقد , فكذلك إذا أجره عينا واشترط عليه أن اليؤجرها 
  . 7نفعة والمستأجريملك الم, المشتري يملك العين 

  
  : ـ واهللا أعلم ـ هو القول الثالث  لما يأتي والراجح 

  أ ـ  قوة أدلته 
  .ب ـ ماورد على ما استدل به أصحاب القولين اآلخرين من مناقشة 

وهو أن ال يترتب على التأجير , ضمن له سالمة العين ـ أن حق مالك العين مراعى بشرط يج 
اللمن هو أكثر منه ضررا , له في االنتفاع  أو دونه وأن يؤجرها على من هو مث, ضرر بالعين 

  . بالعين ’
    . ومع هذا فإذا رأى ولي األمر األخذ بأحد القولين اآلخرين لمصلحة رآها فله ذلك 

  
  :تأجير العين المستأجرة بأكثر من أجرتها  : المسألة الثالثة 

  : أقوال  ثالثة هذه المسألة محل خالف بين الفقهاء على

                                                

  . 28/  6ورد احملتار على الدر املختار  17/  8البحر الرائق  - 1
   .   853/  2عقد اجلواهر الثمينة  :نظر ي - 2
   350/  2ومغين احملتاج   534/  1هذب ينظر امل - 3
  .  89/  5ومعونة أويل النهى  15/  4وكشاف القناع   922/  5ينظر املدع  - 4
 .  174الدليل الشرعي لإلجارة ص: ينظر  - 5
 .  15/  4وكشاف القناع  92/ 5املبدع  : ينظر  - 6
  .  350/  2مغين احملتاج :  ينظر -7



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
, وبأقل  , أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المؤجرة بمثل ما استأجرها به : األول  القول

. فيتصدق بها إال إذا كان زاد في العين  فحينئذ تطيب له الزيادة وبأكثر إال أن الزيادة التطيب له 
   2.ورواية عن اإلمام أحمد  1وهذا هو مذهب الحنفية 

  :واستدلوا تما يأتي 
ع لم تدخل في ضمان المستأجر بدليل أن الدر المستأ جرة لو انهدمت لم يلزمه أن المناف – 1

  3. األجر ، فإذا أجرها بأكثر مما استأجرها به فقد ربح فيما ليس من ضمانه 
  . 4ونوقش بعدم التسليم ؛ بل قد دخلت في ضمانه ألنه لولم يستوفها كا نت من ضمانه 

  
ن فكما أنه اليجوز فكذلك هنا ؛ بجامع أن كال منهما القياس على بيع الطعام قبل قبضه  – 2

   5.غير داخل في ضمانه 
  6.ونوقش بأن القياس مع الفارق ألن بيع الطعام قبل قبضه ممنوع  ربح فيه أولم يربح 

  
   7.واستدلوا لجواز الزيادة إذا عمل فيها عمال أن الزيادة تكون في مقابل ذلك العمل 

ذا كنس الدار فإن ذلك يزيد أجرتها ن وال يجيزون الزيادة في بان ذلك منقوض بما إونوقش 
   8. مقابل الكنس 

  
وهو رواية عن اإلمام أحمد  . أنه إن أذن له المالك في الزيادة جاز  وإال لم يجز : القول الثاني 

ولعلهم بنوا ذلك على أن للمؤجر أن يشترط على المستأجر عدم تأجير , ولم يذكروا له دليال .
بما سبق من أن ذلك محل خالف ، ويناقش  . ن المؤجرة  فمن باب أولى الزيادة في األجرة العي

   . والجمهور على خالفه 

                                                

  425/  4والفتاوى اهلندية  130/  15ينظر املبسوط   - 1
 .  81/  5واملقنع مع شرحه املبدع  56/  8املغين : ينظر  - 2
 . ينظر املرجعان السابقان  - 3
  56/  8ينظر املغين  - 4
  املصدر السابق  - 5
  املصدر السابق  - 6
  .  56/  8املغين  -  7
 .   56/  8واملغين   425/  4ينظر الفتاوى اهلندية  - 8
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  .أنه يجوز للمستأجر أن يؤجرها بمثل أجرتها وبأقل وبأكثر : القول الثالث 
  3.ةوالرواية المعتمدة عند الحنابل  2,  والشافعية 1ذهب الجمهور ؛ فعليه المالكية،وإليه 

القياس على البيع  ، فكما يجوز للمشتري أن يبيع العين بمثل الثمن  وبأقل وبأكثر  ب واستدلوا
  4.فكذلك المستأجر بجامع أن كال منهما  يملك ما أوقع عليه العقد 

  

  : هللا أعلم  ـ هو القول الثالث  لما يأتي اـ و  والراجح
  قوة تعليله  – 1
  من مناقشة  اآلخرينالقولين  بأصحاما ورد على ما استدل به  – 2 
, أنه يجوز له أن يستوفي المنفعة بنفسه وبغيره  بمقابل وبغير مقابل ؛ ألنه يملك المنفعة  – 3 

  . واهللا أعلم . فيحق له أن يؤجرها بما شاء  
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 .  185/  2والتفريع  , 853/  2ينظر عقد اجلواهر الثمينة  - 1
 256/  5وروضة الطالبني   410/  1املهذب : ينظر  - 2

 .   34/  6واإلنصاف  , 56/  8ينظر املغين  - 3
 .   56/  8واملغين ,  410/  1املهذب : ينظر  - 4
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اإلجارة  إما أن يكون واردا على المـدة التـي ورد  أثناء مدةتأجير المالك للعين المستأجرة 
، وإذا كـان بعـدها فـال يخلـو إمـا أن يكـون للمسـتأجر األول عليها العقد األول أو علـى مـدة بعـدها 

  .أو لغيره 
  :وبيان ذلك في المطلبين اآلتيين 

  
�D� ا���$<��  �<���ه� : ا���	B ا4ول 
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 ا���رة ا4و��
  . )1(إن كانت اإلجارة على المستأجر األول فال خالف في صحتها 

ن المدتين متصلتان كالمّدة الواحدة، فصار القبض معجًال كما لو جمع بينهمـا فـي أل – 1
  .عقد واحد 

وألن المســتأجر واحــد فــال تنــازع علــى مــورد العقــد، ألن اليــد واحــدة ولــيس لغيــره يــد  – 2
  . )2(تحول بينه وبين ما استأجره 

  :وإن كانت على غير المستأجر األول، فخالف على قولين 
  :ل القول األو 

وإليـه ذهـب جمهـور . أن اإلجارة صحيحة بشرط القدرة علـى التسـليم وقـت وجـوب العقـد
  .الفقهاء 

  . )6(، وبعض الشافعية  )5(، والحنابلة  )4(، والمالكية  )3(فهو مذهب الحنفية 
  :واستدلوا بما يلي 

قــد الع أن المــّدة التــي وقــع العقــد علــى إجارتهــا يجــوز العقــد عليهــا مــع غيرهــا فجــاز – 1
مفردة كـالتي تلـي العقـد إذ ال فـرق بـين كونهـا مضـمومة مـع غيرهـا أو منفصـلة  عليها

)7( .  
أن االتفاق على إضافة العقد لمّدة مستقبلة ال يخالف مقتضى عقد اإلجـارة، بـل هـو  – 2

                                                

، ومواهـــب اجلليـــل 4/10، والشـــرح الكبـــري للـــدردير 4/203، وبـــدائع الصـــنائع 1/348حتفـــة لفقهـــاء : ينظـــر  )   1(
، 2/338، ومغـــين احملتـــاج 1/396، واملهـــذب 7/408، واحلـــاوي الكبـــري 7/461، ومـــنح اجلليـــل 5/407

   4/6، وكشاف القناع 6/41، واإلنصاف 4/439، والفروع 2/408وأسىن املطالب شرح روض الطالب 
  . 2/408، وأسىن املطالب 7/409احلاوي الكبري : ينظر )    2(
  . 6/6، والدر املختار 5/415، والفتاوى اهلندية 4/203، وبدائع الصنائع 1/348حتفة الفقهاء : ينظر )    3(
ليل ، ومواهب اجل2/271، والشرح الصغري له امش بلغة السالك 11، 4/10للدردير  الكبري الشرح: ينظر )    4(

  . 7/461، والتاج واإلكليل امشه ومنح اجلليل 5/407
 2/364، وشـرح املنتهـى 4/6، وكشـاف القنـاع 5/85، واملبدع 6/41، واإلنصاف 4/439الفروع : ينظر )    5(

.  
  . 15/38، وتكملة اموعة الثانية 2/338مغين احملتاج : ينظر )    6(

  . 2/364، وشرح املنتهى 4/6القناع ، وكشاف 3/32الشرح الكبري : ينظر )    7(
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  . )1(مقرر له ألن المنافع في عقد اإلجارة تحدث شيئاً فشيئا

يجــوز إضــافتهما إلــى زمــن مســتقبل فكــذلك  القيــاس علــى الطــالق والعتــق فكمــا أنــه – 3
  . )2(اإلجارة 

  :القول الثاني 
  ,ن على مّدة ال تلي العقد غير صحيحة أن إجارة األعيا

  . )3(وهو المذهب عند الشافعية 
  :بما يلي  به واستدلوا

  .)4(أن يد المستأجر األول حائلة تمنع يد المستأجر الثاني، فبطل عقده لزوال يده – 1
لمعقـود عليــه إذا كـان معينــاً وكــان قبضـه متــأخرًا يبطـل العقــد عليــه، كمـا لــو شــرط أن ا – 2

  . )5(تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع 
  :ويناقش ما استدلوا بما يلي 

أن التســليم متــأخر والعــين المــؤجرة تكــون وقــت التســليم ال يــد عليهــا النتهــاء إجــارة  – 1
  . وقت انتهاء العقد كالسلم والمعتبر هو وقت التسليم ال. األول

ــأخير العقــار لمــّدة مســتقبلة مــن   – 2 ــاقش الشــافعية بــاإللزام، حيــث قــالوا بصــحة ت كمــا ين
  .فال فرق .  )6(المستأجر األول مع أن مّدة العقد ليست متصلة بالعقد األول 

هــو مــا عليــه جمهــور الفقهــاء فــي صــحة إجــارة العــين  –واهللا أعلــم  –وعلــى هــذا فــالّراجح 
  :لما يلي . مّدة اإلجارة على مدة تلي مدة اإلجارة األولى  ثناءأ

  . قوة ما استدل به الجمهور – 1
  .ما ورد على أدلة الشافعية من مناقشة  – 2

                                                

  . 4/203بدائع الصنائع : ينظر )    1(
  .املرجع السابق )    2(
، وأســىن املطالــب شــرح روض الطالــب 2/338، ومغــين احملتــاج 1/396، واملهــذب 7/408احلــاوي : ينظــر )    3(

الــك العــني علــى املســتأجر إذا أجــر امل: واســتثىن الشــافعية مســألتني  األوىل . 1/248، وفــتح الوهــاب 2/407
وهـذه املسـألة داخلـة فيمـا ذكـر أنـه الخـالف فيـه يف مقدمـة الكـالم عـن . السنة الثانيـة قبـل انقضـاء املـدة األوىل 

, أن يـؤجر صـاحب الدابـة دابتـه علـى اثنـني يعتقبـان عليهـا : مسـألة كـراء العقـب : املسألة لبثانيـة . هذه املسألة 
  . ) 239 , 238/  2مغين احملتاج : ينظر ( ين على مدة التلي العقد فإا تصح  مع أن تأجري الثا

  . 408احلاوي : ينظر )    4(
  .املصدر السابق )    5(
  . 3/324الشرح الكبري : ينظر )    6(
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لـيس مـن شـرط القـبض أن : "من أنه  –رحمه اهللا  –ما ذكره شيخ اإلسالم ابن تيمية  – 3

اه العقــد لفظــًا وعرفــًا؛ يتعقــب العقــد بــل القــبض يجــب وقوعــه علــى حســب مــا اقتضــ
ولهــذا يجــوز اســتثناء بعــض منفعــة المبيــع مــّدة معينــة، وإن تــأخر بهــا القــبض علـــى 

. ويجـوز عقـد اإلجـارة لمـّدة ال تلـي العقـد.. الصحيح كمـا يجـوز بيـع العـين المـؤجرة
سر ذلك أن القبض هو موجب العقد؛ فيجب في ذلك مـا أوجبـه العاقـدان بحسـب 

  . )1("ما وعرفهماقصدهما الذي يظهر بلفظه
  .منع صحة العقديوعلى هذا فتأخير القبض لزمن مستقبل يتفق عليه العاقدان ال 

                                                

  . 30/275جمموع الفتاوى : ينظر )    1(
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  :تصوير المسألة 

ر هـذه فـي كـالم الفقهـاء وجـدت أنـه يمكـن تصـوي أن تـبعد طول بحث وقراءة شاملة ونظر م
  .المسألة في جانبين وكل جانب يرد عليه كالم يختلف عما يرد على الجانب اآلخر 

  :الجانب األول 
تأجير المالك للعين المؤجرة خالل مّدة اإلجارة من غير المستأجر ليحل المستأجر الثاني 

  .محل المستأجر األول في االنتفاع بالعين المستأجرة 
وإن كـان ال بـد . ولكنها ليست المسألة المقصودة عندنا. موهذه المسألة للفقهاء فيها كال

  .من دراستها، لقربها من مسألتنا وألنها تفيدنا كثيرًا في بيان حكم المسألة المرادة 
  :الجانب الثاني 

تــأجير المالــك للعــين المســتأجرة أثنــاء مــّدة اإلجــارة مــن غيــر المســتأجر ليحــل المســتأجر 
  .األجرة من المستأجر األول  الثاني محل المالك في استيفاء

  .بالبحث  –أساساً  –وهذه هي المسألة المقصودة 
  :وبحث هذين الجانبين في المسألتين اآلتيتين 

ة اإلجــارة مــن غيــر المســتأجر تــأجير المالــك للعــين المــؤجرة أثنــاء مــدّ :  المســألة األولــى
  لالنتفاع 

ــأجير المالــك للعــين المــؤجرة أثنــاء  :المســألة الثانيــة  ــر المســتأجر ت مــّدة اإلجــارة مــن غي
  .ليحل محل المالك 
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أن اإلجارة عقد الزم للمتعاقدين :  )2(؛ بل هو إجماع  )1(مما هو محل اتفاق بين الفقهاء 

ق المســــتأجر للمنفعــــة ال يحــــل ألحــــدهما فســــخه بــــدون رضــــا العاقــــد اآلخــــر، ويقتضــــي اســــتحقا
  .واستحقاق المؤجر لألجرة على خالف بينهم في وقت استحقاق األجرة 

وبناًء عليه فليس من حق المالك أن يتصّرف في منفعة العـين المـؤجرة خـالل مـّدة اإلجـارة 
ألنها أصبحت مملوكة . بأّي وجه من وجوه التصّرف، ال بانتفاع وال بإعارة وال بإجارة وال بغير ذلك

يره بمقتضى عقد اإلجارة، كما ال يحق للبائع أن يتصرف بالعين المبيعة؛ ألنها خرجـت مـن ملكـه لغ
  .بالبيع 

وعلى هذا فإذا تصّرف المالك بـالعين المسـتأجرة بتأجيرهـا علـى غيـر المسـتأجر أثنـاء مـّدة 
ة علـى جـزء واحدة، أو تكون اإلجـارة الثانيـة وارد ةاإلجارة بحيث تكون اإلجارتان واردتين على مدّ 

  .من مّدة اإلجارة األولى 
ـــــــداء مـــــــن  ـــــــة 1/1/1418كمـــــــا إذا أجـــــــر شخصـــــــاً دارًا لمـــــــّدة ســـــــنة ابت ـــــــى نهاي هــــــــ إل

  .هـ وتم إجراء العقد بينهما وتفرقا على ذلك فلزم العقد 30/12/1418
ثــم أجرهــا بــذاتها علــى شــخص آخــر نفــس المــّدة، أو أجرهــا المالــك مــن المســتأجر الثــاني 

  .هـ مثال ً 30/12/1418هـ إلى 1/6/1418من : ي جزءًا من المّدة أ
 –الســكنى  فهنــا تصــّرف المالــك بــالعين المســتأجرة فيمــا هــو وارد علــى منفعــة العــين وهــو

  .أثناء المّدة التي يستحق المستأجر األول نفع العين في جميعها  –مثًال 
  .وقد بين الفقهاء الحكم في هذه المسألة 

  
  
  

                                                

، 2/185لتفريـع البـن جـالب ، وا2/166، واملقـدمات 2/1091، واملعونـة 4/195بدائع الصـنائع : ينظر )    1(
ــد الفقهيـــة ص ، واملغـــين 2/355، ومغـــين احملتـــاج 1/400، واملهـــذب 7/394، واحلـــاوي الكبـــري 282والفوائـ

  . 3/655، ومطالب أويل النهى 4/24، وكشاف القناع 6/58، واإلنصاف 8/23
  . 30/165جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : ينظر )    2(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  :حالتين  ال يخلو األمر من: فقالوا 
  :الحالة األولى 

أن يترك المسـتأجر األول العـين المسـتأجرة كـأن يسـتأجرها ثـم يبـدو لـه فيغيرهـا، أو يسـافر 
  .ويدعها، أو ينتفع بها جزءًا من المّدة ثم يتركها 

وحينئــذ فلــيس للمالــك الحــق فــي تأجيرهــا، خــالل هــذه المــّدة المســتأجرة، ألنهــا فــي واقــع 
  .جر األول وألنه تصرف فيما ال يملكه األمر مشغولة بحق المستأ

  :فإن أجرها لغير األول فخالف على قولين 
  :القول األول 

وعلـى ذلـك فيسـتحق المالـك  ,أن عقد اإلجارة األولى صحيح ، فال تنفسـخ إجـارة األول 
علــى المســتأجر األول جميـــع األجــرة ويســتحق المســـتأجر األول علــى المالــك أجـــرة المثــل، ألنـــه 

  .يملكه المستأجر بغير إذنه تصرف فيما 
  . )1(وإليه ذهب الحنابلة 

  :القول الثاني 
أن تصرف المالك موقوف على إجازة المستأجر األول، فإن أجـازه صـح العقـد الثـاني وإن 

  .لم يجزه بطل 
  . )2(وإليه ذهب الحنفية 

ـــأن عقـــد اإلجـــارة يقـــع علـــى المنفعـــة، إذ هـــو تمليـــك المنفعـــة، وهـــي ملـــك : واســـتدلوا  ب
  .لمستأجر األول بمقتضى العقد األول، فتجوز بإجازته وتبطل بإبطاله ا

ــه يملــك عوضــها وهــو  ــدار، ألن ــه ال لصــاحب ال ــة كانــت األجــرة ل فــإذا أجــاز اإلجــارة الثاني
  .المنفعة فيملك بدلها وهو األجرة 

وحينئــذ فــال ينفســخ عقــد اإلجــارة األولــى مــالم تمــض مــّدة اإلجــارة الثانيــة فــإذا مضــت فــإن  
مــّدة الثانيــة أقــل فلــألول أن يســكن حتــى تــتم  تت مــدتهما واحــدة انقضــت المــدتان، وإن كانــكانــ

  . )3(المّدة 
والخالف فـي هـذه المسـألة مبنـي علـى تصـّرف الفضـولي، فمـن لـم يصـححه وهـم الحنابلـة 

                                                

  . 662، 3/661، ومطالب أوىل النهى 4/24، وكشاف القناع 6/58اف ، واإلنص25، 8/24املغين )    1(
  . 4/208بدائع الصنائع )    2(
  .املرجع السابق )    3(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
ومـن جعلـه موقوفـًا علـى إجـازة المالـك، جعـل اإلجـارة هنـا . المعتمد أبطلوا تصرف المـؤجر هنـا في

  .ة على إجازة المستأجر األول؛ ألن المالك هنا بمثابة الفضولي والمستأجر بمثابة المالك موقوف
  :الترجيح 

الثانية موقوفة علـى إجـازة المسـتأجر  أنرجحان القول الثاني القائل ب –واهللا أعلم  –يظهر 
  :األول، لما يلي 

لفضـول موقـوف أن الذي يرجحه أكثر المحققـين وعليـه جمهـور العلمـاء أن تصـرف ا – 1
  .على إجازة المالك 

عــن المســتأجر األول حيــث جعــل األمــر بيــده يجيــز أو يمنــع  –هنــا  –نفــي الضــرر  – 2
  .حسب ما يراه األصلح له 

  .أن الحنفية يتفقون مع الحنابلة ومن وافقهم في اإلبطال عند عدم اإلجازة – 3
  : الحالة الثانية 

األول، أو يمتنع من تسـليمها لـه حتـى انقضـت أن يؤجرها المالك قبل تسليمها للمستأجر 
  .مدته 

  .وحينئذ فتنفسخ اإلجارة 
ــو باعــه  ألن العاقــد وهــو المــؤجر أتلــف المعقــود عليــه قبــل تســليمه فانفســخ العقــد، كمــا ل

  .طعاماً فأتلفه قبل تسليمه 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  : الحالة الثالثة 

  .أن يسلمها أثناء المّدة 
تأجر أجـر بـاقي المـّدة بقسـطه مـن األجـرة وحينئذ فتنفسـخ فيمـا مضـى، ويجـب علـى المسـ

)1( .  

                                                

  . 3/662، ومطالب أوىل النهى 4/25، وكشاف القناع 6/58، واإلنصاف 8/26املغين : ينظر )    1(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
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لـــم أجـــد مـــن ذكـــر هـــذه  –قبـــل البعلـــي  –بعـــد بحـــث طويـــل فـــي كتـــب الفقهـــاء القديمـــة 

وال حتى عنـد شـيخ اإلسـالم فـي كتبـه . في المذهب الحنبلي ال في المذاهب األخرى وال. المسألة
ـــاوى الكبـــرى ومختصـــرها إال مـــا ذكـــره البعلـــي فـــي  ـــدينا كـــالمجموع والفت الفقهيـــة التـــي هـــي بـــين أي

  :االختيارات الفقهية عن اختيار شيخ اإلسالم في هذه المسألة 
وم مقامـــه فـــي أنــه يجـــوز للمالــك أن يـــؤجر العـــين المســتأجرة خـــالل مــدة اإلجـــارة لمـــن يقــ

ر يـويجـوز للمـؤجر إجـارة العـين المـؤجرة مـن غ: "استيفاء األجـرة مـن المسـتأجر األول، حيـث قـال 
المستأجر في مدة اإلجارة، ويقوم المستأجر الثاني مقام المالك في اسـتيفاء األجـرة مـن المسـتأجر 

ه أن هــذا كبيــع وغلــط بعــض الفقهــاء فــأفتى فــي نحــو ذلــك بفســاد اإلجــارة الثانيــة ظنــًا منــ. األول
 )1("المبيع، وأنه تصرف فيما ال يملك، وليس كذلك، بل هو تصّرف فيمـا اسـتحقه علـى المسـتأجر

.  
اختيـارات شـيخ "إبـراهيم بـن شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة فـي : ونقله أيضًا برهان الدين 

  :اإلسالم ابن تيمية النميري حيث قال 
ر فــي مــدة اإلجــارة جــائزة، ويقــوم المســتأجر وإن إجــارة العــين المــأجورة مــن غيــر المســتأج"

  " .جرة من المستأجر األولالثاني مقام المالك في استيفاء األ
  . )2("ذكر ذلك في مسودته على المحرر: "وقال 

  . -رحمهما اهللا  –ونقل هذا االختيار المرداوي في اإلنصاف عن البعلي 
برهـان الـدين بـن القـيم فلـم أجـد ثم نظرت فيمن نقل اختيارات شيخ اإلسالم غير البعلـي و 

مــن ذكــر هــذا االختيــار، وإنمــا ذكــروا فــي مــوطن هــذا البحــث مســألة أخــرى وذكــروا فيهــا رأي شــيخ 
المســألة هــي إجــارة األرض المشــغولة  اإلســالم واإلشــارة إلــى مــن أفتــى بخالفــه مــن الفقهــاء، وهــذه

  .بغراس أو بناء لغير المستأجر 
  :يار شيخ اإلسالم فيها وممن ذكر هذه المسألة وبّين اخت

                                                

  . 152، 151االختيارات الفقهية ص)    1(
  .أجد من عثر على مسودة شيخ اإلسالم على احملرر بعد البحث مل )    2(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  .ابن مفلح في الفروع  -1
 .ابن عبدالهادي في مغني ذوي األفهام  -2

 .المرداوي في اإلنصاف وإن كان نقل بعدها كالم البعلي  -3

 .ابن مفلح الحفيد في المبدع  -4

  .الرحيباني في مطالب أولي النهى  -5
. يخ اإلســالمولكــن ببيــان حكمهــا دون اإلشــارة إلــى اختيــار شــ ،كمــا ذكــر المســألة غيــرهم

وهــي مســألة مشــهورة فــي جميــع المــذاهب، وســأعرض مــا ذكــره هــؤالء ممــا يعــين فــي التوصــل إلــى 
رضـًا مختصـر مـا ذكـره كـل واحـد شـافعاً لـه بنقـل الـنص الفقهـي امواطن اللبس فـي هـذه المسـألة، ع

  :موضع البحث ليتضح المراد 
  

  :عرض ابن مفلح في الفروع 
  :ذكر ابن مفلح ما يلي 

في المنافع إال بعد انقضاء المّدة واسـتيفاء ) المؤجر(أنه ال يتصرف مالك العقار قرر  – 1
  .المنافع المستحقة عليه بعقد اإلجارة، في نقله كالم ابن عقيل 

بـأن . نفى التناقض عند فقهاء الحنابلة في مسألة إجارة المشغول وقت عقـد اإلجـارة – 2
المشــغول علــى مــّدة تختلــف عــن حيــث جــاء العقــد بإجــارة . مــورد العقــدين مختلــف

  .المّدة في اإلجارة األولى 
3 –  ر وذكـــر أن جماعـــة مـــن الحنابلـــة  رنفـــي جـــواز إجـــارة المـــؤجلمـــن يقـــوم مقـــام المـــؤج

وغيــرهم أفتــوا بعــدم صــحتها وذكــر أنــه لــم يجــد فــي كــالم الفقهــاء مــا يخــالف القــول 
  .بعدم الصحة 

ر لمــن يقــوم مقــام بصــحة إجــارة المــؤج القــول : تعجــب ممــن فهــم مــن كــالم الحنابلــة  – 4
 فــي فتــوى بإجــارة المشــغول : ر ورد علــيهم بمــا نقلــه مــن كــالم شــيخ اإلســالم المــؤج

  .بقصب للغير 
  

  :وهذا هو نص كالم ابن مفلح في الفروع 
وال فرق بين كونها : "قال بعد أن بين حكم إجارة العين المؤجرة في مّدة تلي مّدة اإلجارة 

ال يتصرف مالـك العقـار : لما ذكرنا، وكذا قال ابن عقيل في الفنون أو في الفصول  مشغولة أو ال؛
فــي المنــافع بإجــارة وال إعــارة إال بعــد انقضــاء المــّدة واســتيفاء المســتحقة عليــه بعقــد اإلجــارة، ألنــه 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
مــالم تــنقِض المــّدة لــه حــق االســتيفاء فــال تصــّح تصــرفات المالــك فــي محبــوس بحــق؛ ألنــه يتعــذر 

تجـوز إجـارة المـؤجر ويعتبـر التسـليم  أنـه: م المستحق بالعقد، فمـراد األصـحاب متفـق وهـو التسلي
وجوبه، وأنه ال يجوز إيجاره لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض الناس، وأفتى جماعـة مـن  وقت

مـن كالمهـم مـا يخـالف  دأن هذا ال يصح، وهـذا واضـح ولـم أجـ: أصحابنا وغيرهم في هذا الزمان 
  .هذا 

أن : إن الذي يخطر ببالـه مـن كـالم أصـحابنا : قول بعضهم في هذا الزمان : ومن العجب 
هـذه اإلجـارة تصـح، كـذا قـال؛ وقـد قـال شـيخنا فـيمن اسـتأجر أرضـًا مـن جنـدي وغرسـها قصـباً ثــم 

إن الجنــدي الثــاني ال يلزمــه حكــم اإلجــارة األولــى، وأنــه إن شــاء أن : انتقــل اإلقطــاع عــن الجنــدي 
  . )1(هـ .أ"ها القصب أو لغيرهيمن له فيؤجرها ل

  
  :عرض كالم ابن عبدالهادي 

ذكر مسألة إجارة العين المنقولة بملك الغير بغـرس أو بنـاء ال يمكـن تفريغهـا منـه فـي  – 1
ـــّدة اإلجـــارة األولـــى، وبـــين حكـــم إجارتهـــا حـــال كونهـــا مشـــغولة مفصـــًال الحكـــم  م

  .محترم باختالف حالة هذا الشاغل هل هو محترم أو غير 
بين الحكم أنه إن كان الشاغل غير محترم جازت اإلجـارة وإن كـان محترمـاً فخـالف  – 2

  .على قولين 
ذكـــر الخـــالف فـــي المـــذهب فـــي المســـألة بـــين مجيـــز وغيـــر مجيـــز، وبـــين أن أكثـــر  – 3

الحنابلــة علــى عــدم الجــواز، وهــو مــا اختــاره هــو، وهــو الموافــق لمــذهب الحنفيــة 
  .القول بالجواز صاحب الفائق وشيخ اإلسالم ابن تيمية  وممن اختار. والشافعية

في بقاء الشاغل مـن غـرس أو بنـاء  –المالك  –بين أن المستأجر يقوم مقام المؤجر  – 4
  .مع من له ذلك الغرس أو البناء 

  :وهذا نصه . وبين أن هذا القول موافق لمذهب المالكية 
بعد فك رمـوز (لعين المؤجرة مّدة معينة قال ابن عبدالهادي، في معرض حديثه عن إجارة ا

وال نعتبر وفاقًا ألبي حنيفة أن تلي العقد وال أن تكون فارغة على خالف في المـذهب، "): الكتاب
إذا كانــت تتفــرغ فــي أول . نجيــزه وفــاًق ألبــي حنيفــة : فلــو كانــت مشــغولة بملكــه أو بملــك غيــره 

  .المّدة 

                                                

  . 4/439الفروع )    1(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
اء مـاال يمكـن تفريغهـا منـه فـي المـّدة، هـل يجـوز فأما المشغولة بملك الغير من غرس أو بن

  إجارتها؟
  .إن كان غير محترم جازت خالفًا لألئمة الثالثة 

  .وإن كان محترماً فهل يجوز ذلك؟ على قولين عندنا 
ــار  ــاره جماعــة مــن أئمــة : المخت ال وهــو المعــروف مــن مــذهب الشــافعي وأبــي حنيفــة واخت

  .م أصحابنا أصحابنا، وذكره صاحب الفائق، ظاهر كال
  .اختاره صاحب الفائق، وأبو العباس . يجوز: والثاني 

والمســتأجر يقــوم مقــام مــن أجــره فــي بقائهــا مــع مــن لــه ذلــك وعدمــه، وهــو المعــروف عنــد 
  .المالكية 

  .وفائدة الحكم باحترام الغراس والبناء ليس لمتقدمي أصحابنا فيه كالم 
  .لة مطلقا ً عدم القلع واإلزا: تأخرون؛ فقيل مواختلف ال

  . )1("المختار: بل عدمه مجاناً، واألول : وقيل 
وإنما خرجت عن قاعدتي في ذكر الخالف في هذه المسألة لكثرة الحاجة إليها : ثم قال 

وخفاء نقلها على أكثـر النـاس بحيـث إن بعضـهم تـوهم أنهـا المسـألة المـذكورة فـي إجـارة المضـاف 
  . )2("نت من بعض جزئياتهاالمشغولة حالة العقد وليست بها وإن كا

  
  :عرض المرداوي في اإلنصاف 

ذكر مسألة إجارة العين المشغولة وقت العقد لمّدة مستقبلة بعد انتهاء المـدة األولـى  – 1
.  

  .وبين الحكم بجوازها بشرطه وهو القدرة على التسليم وقت حلول العقد 
صرف بمنافعه إال بعـد انقضـاء نقل كالم ابن عقيل بمنع المالك للعقار المؤجر من الت – 2

  .مّدة اإلجارة األولى 
  .نقل كالم ابن مفلح في الفروع في فقراته السابقة  – 3
  .نقل كالم البعلي في ذكر اختيار شيخ اإلسالم في المسألة دون تعليق عليه - 4

  :وهذه فقرات من كالمه مما يحتاج إليه 
                                                

  . 285مغين ذوي األفهام ص)    1(
مغـين ذوي . يقصد بذلك خروجه عن قاعدته يف استعمال الرموز للمذاهب حيث خرج إىل التصريح؛ ملا ذكـره )    2(

  . 285األفهام ص



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
صــح إن ظــن  انــت العــين مشــغولةإذا أجــره وك: إذا علمــت ذلــك فقــال بعــض األصــحاب " 

صح إن أمكـن تسـليمه فـي أولهـا : التسليم عند وجوبه وقدمه في الفروع، وقال في الرعاية الكبرى 
وال . تشـترط القـدرة علـى التسـليم عنـد وجوبـه –في أثناء  بحـث لهـم  -: وقال المصنف وغيره . 

  .لقدرة عليه حال العقد وجود ا فرق بين كونها مشغولة أو ال؛ كالسَلم؛ فإنه ال يشترط
  .ثم نقل كالم ابن عقيل وكالم ابن مفلح السابق 

وقـد . أنه ال يجـوز إجـارة العـين إذا كانـت مشـغولة: ظاهر كالم ابن عقيل السابق : ثم قال 
عـدم صـحة إجـارة المشـغول بملـك غيـر المسـتأجر، وقـال : ظـاهر كـالم أصـحابنا : قال فـي الفـائق 

  .هـ .أ. القولين وهو المختاريجوز في أحد :  )1(شيخنا 
ثم نقل فتوى شـيخ اإلسـالم فـي مسـألة إجـارة األرض المقطعـة لجنـدي، ثـم ينتقـل اإلقطـاع 

  .إلى جندي آخر 
صـحة : األصـحاب  مظـاهر كـال: قال شـيخنا الشـيخ تقـي الـدين البعلـي : قلت : "ثم قال 

افة، فــإن عمــوم كالمهــم إجــارة المشــغول بملــك لغيــر المســتأجر مــن إطالقهــم جــواز اإلجــارة المضــ
  .هـ .أ.يشمل المشغولة وقت الفراغ بغرس أو بناء أو غيرهما 

ال يجــوز للمــؤجر إجــارة العــين المشــغولة بغــراس الغيــر أو بنائــه إال بعــد : وقــال فــي الفــروع 
  .فراغ مدة صاحب الغراس والبناء 

  .س ال يجوز إجارة لمن يقوم مقام المؤجر كما يفعله بعض النا: وقال أيضاً 
  . )2(وبعده نقل كالم البعلي في االختيارات . ثم نقل كالم ابن مفلح السابق 

  
  :عرض كالم ابن مفلح صاحب المبدع 

ذكــر مســألة إجــارة المــؤجر فــي مــّدة تلــي مــّدة اإلجــارة األولــى وذكــر حكمهــا بشــرطه  – 1
  .السابق 

أنـه ال يجـوز إيجـار نقل كالم ابن عقيل السـابق، وكـالم صـاحب الفـروع مقـررًا القـول ب – 2
  .المؤجر لمن يقوم مقام المالك 

ـــر  – 3 ـــه ال يصـــح إجـــارة المشـــغول بملـــك غي ـــة أن ـــر مـــن الحنابل ـــين أن ظـــاهر كـــالم كثي ب
  .المستأجر 

وبـين أن فتـوى شــيخ اإلسـالم تفيـد جــوازه فـيمن اسـتأجر أرضــاً مـن جنـد وغرســها قصـباً ثــم 
                                                

  .ابن تيمية : أي )    1(
  . 439-4/437الفروع : ، وانظر 43-6/41صاف اإلن: ينظر )    2(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
إلجـــارة وأنـــه إن شـــاء أن يؤجرهـــا لمـــن لـــه انتقـــل اإلقطـــاع عـــن الجنـــدي أن الثـــاني ال يلزمـــه حكـــم ا

  . )1(القصب أو لغيره 
  

  :عرض مرعي والرحيباني في غاية المنتهى وشرحه المطالب 
لــى الخــالف وإنمــا ذكــر مســألة إجــارة العــين المســتأجرة أو المشــغولة وأنــه إلــم يشــر  – 1

  .مؤجر على تسليم ما أجره عند وجوبه اليجوز إجارتها إذا قدر 
راد األصـــحاب متفـــق وهـــو أنـــه يجـــوز إجـــارة مـــف: "صـــاحب الفـــروع وعقـــب بكـــالم 

  . "المؤجر ويعتبر التسليم وقت وجوبه
ــاء إذا كانــت : رتــب علــى مــا ذكــره  – 2 عــدم صــحة إجــارة األرض المشــغولة بغــرس أو بن

ـــى  ـــدم القـــدرة عل ـــاء ونحوهمـــا؛ لع ـــر المســـتأجر صـــاحب الغـــرس أو البن اإلجـــارة لغي
  .تسليمه عند وجوب التسليم 

لــم يشــر إلــى القــول الثــاني عنــد الحنابلــة الــذي رجحــه شــيخ اإلســالم وهــو أنــه يجــوز  – 3
إجارة األرض المشغولة بغرس أو بناء لغيـر المالـك، ويحـل المسـتأجر محـل المالـك 

  . )2(في التعامل مع صاحب الغرس والبناء 
  

البعلـي بأن تقي الـدين  –ولست أجزم به  –وبعد فمن خالل هذا العرض يغلب على الظن 
 اختيــاروأن . فهمــا مــن كــالم شــيخ اإلســالم غيــر المــراد – رحمهمــا اهللا –وبرهــان الــدين ابــن القــيم 

شيخ اإلسالم الذي أشار إليـه لـيس فيمـا قـرراه، وإنمـا هـو فـي مسـألة إجـارة العـين المشـغولة بملـك 
وذلـك لمـا . رض المستأجر الذي ال يمكن تفريغـه بعـد انتهـاء مـّدة اإلجـارة، كـالغرس والبنـاء فـي األ

  :يلي 
أننــي لــم أجــد فــي كــالم شــيخ اإلســالم فــي كتبــه مــا يشــير إلــى مــا قــرره البعلــي وبرهــان  – 1

  .الدين 
ــن  أننــي لــم أجــد فــي كــالم تالميــذه الــذين اعتنــوا عنايــة فائقــة باختياراتــه، وال – 2 ســيما اب

                                                

  .  5/86املبدع )    1(
  . 3/624مطالب أويل النهى : ينظر )    2(

، ويف معونـة أوىل النهـى بطريقـة أكثـر بسـطاً مـع نقـل كـالم ابـن 4/6وقريب مما يف املطالب موجود يف الكشـاف   
شــغولة بغــرس أو بنــاء للغــري، يتعــذر حتويلــه مفلــح يف الفــروع، مث رتــب علــي مــا ذكــر عــدم صــحة إجــارة األرض امل

  . 70-5/68وقت التسليم 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  .ختيار مفلح في الفروع وابن القيم وابن عبدالهادي وغيرهم ما ُيشير إلى هذا اال

إجـارة العـين  ما قرره ابن مفلح في الفروع من الرد علـى مـن ذهـب إلـى القـول بصـحة - 3
  .المؤجرة لمن يقوم مقام المالك 

مــا قــرره ابــن عبــداهلادي مــن أن املســألة املوافقــة ملــا حنــن فيــه، ومــا حبثــه ابــن  – 4
  .مفلح في الفروع هي مسألة المشغول بملك الغير 

ة األزهــر لكتــاب الفــروع ممــا يفصــل النــزاع فــي المســألة، قــال مــا علــق علــى مخطوطــ – 5
يعنـي ال يجـوز : "وأنـه ال يجـوز إيجـاره لمـن يقـوم مقـام المـؤجر : "المعلق على قوله 

للمؤجر إجارة العـين المشـغولة بغـراس الغيـر أو بنائـه بعـد فـراغ مـدة صـاحب الغـراس 
  .هـ .أ"والبناء، وال يجوز أن يقيم مقامه غيره

ًء علـى مــا ذهـب إليـه جمهــور الحنابلـة مـن عـدم الجــواز، وأمـا علـى القــول وذلـك بنـا
ومــن هنــا . بــالجواز الــذي اختــاره تقــي الــدين بــن تيميــة فيجــوز أن يقــوم مقــام المــؤجر

  .الخ .. يجوز إجارة العين لمن يقوم مقام المؤجر: "تعرف كيف جاءت عبارة 
غولة بالقصـب إذا تغيـر مسـتحق ما قرره شيخ اإلسـالم فـي مسـألة إجـارة األرض المشـ – 6

  .واألرض مشغولة بقصب المستأجر  ،األرض فانتهت إجارة األرض
ـــره جـــازت  ـــه إذا اســـتأجرها صـــاحب القصـــب صـــحت اإلجـــارة وإن اســـتأجرها غي أن
اإلجــارة أيضـــًا علـــى مــا اختـــاره شـــيخ اإلســالم ويقـــوم المســـتأجر الثــاني مقـــام مالـــك 

ــأجره المثــل، وإن شــاء أن إن شــاء أن يبقــي ق. األرض مــع صــاحب القصــب  صــبه ب
  .يؤجره إياها برضاه؛ ألنه أصبح مالك منفعة األرض 

وهذا نّصه في مجمـوع الفتـاوى فـي معـرض فتـوى عـن حكـم إجـارة األرض المقطعـة 
ثــم انتقــل اإلقطــاع إلــى شــخص ... لشــخص أّجرهــا لشــخص آخــر وزرع فيهــا قصــباً 

  :آخر 
لزمه إجارة األول، وليس له أن يقلع مـا وإذا مات الُمقطع، فالمقطع الثاني ال ي"قال 

ــًا؛ بــل هــو  ــزرع والقصــب مجان خيّــر إن شــاء أن يبقــي زرعــه مللمســتأجر فيهــا مــن ال
وقصبه بأجرة مسـتأنفة بمثـل األجـرة األولـى أو أقـل أو أكثـر، كمـا يتراضـيان بـه لكـن 

وإذا اسـتأجرها صـاحب القصـب . ليس له أن يلزم المستأجر بأكثر من أجـرة المثـل 
صــحت اإلجــارة؛ فإنــه يــتمكن مــن االنتفــاع بهــا، ولــو اســتأجرها غيــُره جــاز : زرع والــ

علــى الصــحيح وقــام غيــره فيهــا مقــام المــؤجر إن شــاء أن يبقــي زرعــه وقصــبه بــأجرة 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  . )1("المثل، وإن شاء أن يؤجره إياها برضاه

يخ مسألة جديدة تخالف ما عليه جماهير أهـل العلـم فلـو كـان لشـ: أن هذه المسألة  – 7
اإلسالم فيها رأي على نحو ما ذُكر لقررها شيخ اإلسالم ودعم رأيه بـالحجج القويـة 

  .على منهجه رحمه اهللا 
ما قرره شيخ اإلسالم من أن المالك يجوز له أن يؤجر العين المؤجرة لغير المستأجر  – 8

  .في مدة تلي مّدة األول 
إن كــان قــد أجــر : "حيــث قــال ومفهومــه أنــه ال يــرى تأجيرهــا مــّدًة أثنــاء مــّدة األول 

  . )2("لم يكن لألول اعتراض عليه في ذلك: المّدة التي تكون بعد إجارة األول 
ما قرره شيخ اإلسالم في أكثر من موضع من كتبه من أن اإلجارة عقـد الزم للطـرفين  – 9

  :ومما قاله 
باطلـة فإن اإلجارة إن كانت شرعية فهـي الزمـة مـن الطـرفين وإن كانـت باطلـة فهـي "

نـب المسـتأجر جـائزة مـن جانـب المـؤجر فقـد امن الطرفين ومن جعلهـا الزمـة مـن ج
  . )3("خالف إجماع المسلمين

  :ما قاله البعلي في آخر كالمه  – 10
وأنه تصـّرف فيمـا ال يملـك، ولـيس كـذلك، بـل هـو تصـّرف فيمـا اسـتحقه علـى "... 

  . )4("المستأجر
ألول صــاحب الغــرس والبنــاء فــي أرض أي فيمــا اســتحقه المالــك علــى المســتأجر ا

ــه، لــيس األجــرة، وإنمــا هــو مــا يســتحقه مــن حــق  المالــك، فاالســتحقاق المشــار إلي
لحـق يخـول لـه امتعلق بالغرس والبناء الذي غرسه أو بناه المستأجر في أرضه وهـذا 

علـى خـالف بـين الفقهـاء  –إما المطالبة بقلع الغرس والبناء، أو إبقائـه بـأجرة المثـل 
  . -ذه المسألة في ه

  
  :الخالف في المسألة 

مقـام المـؤجر فـي  ماتضح أيضًا من خالل العرض السابق أن إجارة العـين المـؤجرة لمـن يقـو 
                                                

  . 247، 30/170جمموع الفتاوى : ينظر )    1(
  . 30/164جمموع الفتاوى )    2(
  . 30/165نفس املصدر )    3(
  . 275االختيارات الفقهية ص)    4(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  :استيفاء األجرة من المستأجر األول، فيها خالف على قولين 

  :القول األول 
  .الجواز 

.  )1(م مقام المالـكوإليه ذهب من ذكره ابن مفلح ممن أفتى بجواز إجارة المؤجر لمن يقو 
  .وال أرُاها تصح لما سبق. وهو اختيار شيخ اإلسالم إن صحت النسبة إليه

ولعلهم استدلوا بمـا ذكـره البعلـي فـي االختيـارات مـن أن تصـّرف المالـك فـي هـذه اإلجـارة 
  . )2(ليس تصرفاً فيما ال يملك وإنما هو تصّرف فيما يستحقه على المستأجر 

  : القول الثاني 
  .لجواز عدم ا

وهو ما عليه عامة الفقهاء، حيث نصوا جميعاً في كتـبهم علـى عـدم صـحة تصـّرف المالـك 
  .في العين المستأجرة فيما يتجه إلى منفعة العين أثناء مّدة اإلجارة دون تفريق 

وأدلــتهم علــى هــذا تــدور حــول أن المالــك ال يملــك المنفعــة حــال إجــارة العــين فــال يملــك 
  .لى العين المبيعة التصرف فيها قياساً ع

  :الترجيح 
  .ومن خالل ما سبق يتضح رجحان القول الثاني القائل بعدم الجواز والصحة 

رات وابـن مفلـح فـي الفـروع وهذا الخالف على حسب الظاهر من كالم البعلي في االختيـا
  .ي في اإلنصاف والمرداو 

–ي الواقـع          وإال فالمتأمل في المسألة يغلب على ظنه عـدم وجـود هـذه المسـألة فـ
  .-مطلقاً 

ومـا أشــير إليــه فـي هــذه الكتــب مقصـود بــه الخــالف فـي إجــارة األرض المشــغولة بغــرس أو 
يقصــد بــه أن المســتأجر الثــاني يقــوم مقــام مالــك . الــخ.. يقــوم مقــام المــؤجر : بنـاء الغيــر، وأن قولــه 

  .تكن وافية ببيان المراد  ولكن العبارة لم. الخ... األرض في التعامل مع صاحب الغرس والبناء
وفيما يلي بيان أوجه القول بعدم جواز تأجير العين المستأجرة أثناء مّدة اإلجارة لمن يحـل 

  .محل المؤجر في استيفاء األجرة من المستأجر األول 

                                                

  .كانت فتاوى معاصرة هلم غري حمررة يف كتب مل أجد مستنداً هلذا القول ينسب الفتوى إىل أصحاا ورمبا  )    1(
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        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  :أوجه القول بعدم جواز إجارة العين المستأجرة لمن يقوم مقام المالك 

 رضــا العاقــد ســخه بــدونفللطــرفين ال يحــل ألحــدهما  أن عقــد اإلجــارة عقــد الزم:  ألولا
  . )1(وهو أمر مجمع عليه . اآلخر

  . ومن أثر اللزوم االلتزام بمقتضى العقد
  .)2(ما يقتضيه عقد اإلجارة من تمليك المؤجر األجرة وتمليك المستأجر المنفعة:  الثاني

  . مما يخول لكل منهما حق التصّرف فيما يملك
عليــه الفقهــاء مــن أن المالــك ال يصــح لــه التصــّرف فــي منــافع العــين مــا اتفــق :  الثالــث

المســتأجرة أثنــاء مــّدة اإلجــارة ألنــه تصــرف فيمــا ال يملــك؛ ألن اإلجــارة بيــع المنــافع وبنــاًء عليــه 
فالمنفعة ملك المستأجر بمقتضى عقد اإلجارة فتصرفه فيها تصّرف فيما ال يلمك، وإنمـا يصـح لـه 

العـين، ولــذا صـحت تصــرفاته الـواردة علــى العـين كــالبيع والهبـة والوقــف التصـرف فيمــا يملكـه وهــو 
  . )3(والوصية 

ـــع ـــا ذهـــب إل:  الراب ـــة العـــين  يـــهم ـــن صـــحة تصـــّرف المســـتأجر فـــي منفع عامـــة الفقهـــاء م
  .المستأجرة، بتأجير أو بغيره ألنها ملكه بمقتضى عقد اإلجارة 

ين المـــؤجرة، للـــزم التعـــارض ولـــو قيـــل بصـــحة تصـــّرف المالـــك بمـــا يتوجـــه إلـــى منفعـــة العـــ
  .والتناقض 

مــا قــرره الفقهــاء فــي شــروط صــحة اإلجــارة مــن أنــه يشــترط أن يكــون المــؤجر : الخــامس 
  .مالك لها؛ ألنها ملك للمستأجر بمقتضى العقد  هنا غيرمالكًا للمنفعة، والمالك 

  .عقود عليه في هذه اإلجارة مبيان ال: ومما يقرر عدم الجواز :  السادس
المســتَحق  و العــين المســتأجرة أو المنفعــة، أو هــو توكيــل فــي قــبض األجــرة، أو هــوهــل هــ

  .على المستأجر وهو األجرة؟ 
ال جــائز أن يكــون المعقــود عليـــه هــو العــين؛ ألن اإلجــارة تـــرد علــى المنفعــة، وألن العقـــد 

  .وهما ال يريدان البيع  ،الوارد على العين بيع

                                                

، 7/394، واحلـــاوي 2/1091، واملعونـــة 166/ 2، ومقـــدمات ابـــن رشـــد 4/195بـــدائع الصـــنائع : ينظـــر )    1(
ـــذب  ــين 1/400واملهــ ــــاف 8/231، واملغـــ ــاع 6/58، واإلنصـ ـــاف القنـــ ــــارات 4/24، وكشــ ــوع االختيـ ، وجممـــ

30/165 .  
  . 6/58، واإلنصاف 7/395، واحلاوي 2/1093، واملعونة 4/201بدائع الصنائع : ينظر )    2(
  .من هذا البحث فما بعدها  5 ص: انظر )    3(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
ـــى الم ـــاً إل ـــة مســـتحقة للمســـتأجر فـــالوال جـــائَز أن يكـــون متوجه ـــة؛ ألن المنفع ـــيم نفع ك ل

  .  وأما بعدها فهي مسألة أخرى عرضناها فيما قبل -التصّرف فيها أثناء مّدة اإلجارة،  المالك
وألن المـدفوع ال يتناسـب  ،ي قبض اإليجار، ألنهما لم يقصداهفوال جائز أن يكون توكيًال 

كمــا نّصــوا علــى ذلــك، فيكــون اســـتأجر ،  األجــرة مــع التوكيــل، فلــم يبــق إال أن يكــون واردًا علــى 
  .وهو في واقعه بيع نقد مؤجل بنقد حال أقل منه وهذا هو الربا . األجرة

مـــا نـــص عليـــه فقهـــاء المالكيـــة والحنابلـــة فـــي مســـألة تـــأجير المســـتأجر العـــين :  الســـابع
  .المؤجرة من المالك بزيادة على األجرة 

بـأن يسـتأجرها بـأجرة : بشـرط أال يكـون حيلـة كالعينـة يجوز أن يؤجرها عليه بزيـادة : قالوا 
 –حالـة نقـدًا ثـم يؤجرهـا بـأكثر منـه مـؤجًال، فــال يصـح حسـمًا لمـادة ربـا النسـيئة، كمـن يـؤجر الــدار 

  . )1(السنة بعشرين ألف ، ثم يؤجرها للمالك بأقل من ذلك نقدًا : خمس سنوات  –مثًال 
لمستأجر للعين المـؤجرة مـن المالـك بزيـادة مطلقـاً ا الذي جعل الحنفية يمنعون تأجير وهو

  . )2(حسماً لمادة الربا، ألنها تشبه مسألة العينة . 
  :ولهذا جاء في هامش الموسوعة الكويتية 

لمــؤجر نفــس العــين المســتأجرة فــي أكثــر الصــور لتــرى اللجنــة أن إباحــة إيجــار المســتأجر "
  . )3("الحنفية إلى منع ذلكتشبه بيع العينة المنهي عنه، ولعل هذا ما دعى 

ومسألتنا شـبيهة بهـذه المسـألة؛ ألن المسـتأجر الثـاني اسـتأجر العـين بنقـد حـال بنقـد أكثـر 
منه نسيئة؛ حيث لم يكن في قصد المستأجر الثاني المنفعة وإنما قصد بيع النقـود الحاضـرة بنقـود 

  .مؤجلة مع الربح 
بيـع العـين المـؤجرة مـن أن اإلجـارة تبقـى ما نص عليه فقهاء المالكيـة فـي مسـألة :  الثامن

ألنـه يـؤول إلـى  وال يجـوز أن يشـترطها المشـتري؛، بحالها إلى انتهـاء مـدة اإلجـارة، واألجـرة للبـائع 
  . )4("إن كان البيع بعروض ا إالبالر 

ألنـه يصـبح َدفَـع نقـدًا وهـو الـثمن بعـرض ونقـد وهـو العـين المـؤجرة : وكونه يؤول إلى الربـا 
  .واألجرة 

  .فانتفى الربا  ؛وإذا كان البيع بعروض لم يصبح نقدًا بنقد
                                                

  . 2/361، وشرح املنتهى 6/35، واإلنصاف 5/458، ومنح اجلليل 5/406مواهب اجلليل : ينظر )    1(
  . 9/107رد احملتار : ينظر )    2(
  . 1/268املوسوعة الكويتية )    3(
  . 282، والقوانني الفقهية ص5/408مواهب اجلليل : ينظر )    4(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 ألنهــا فــي قريبــة مــن هــذه؛ –موضــع البحــث  –وعلــى هــذا الــذي ذكــره الفقهــاء فالمســألة 

  .، فاجتمع فيها ربا الفضل والنسيئةالواقع بيع نقد بنقد مع التأجيل والتفاضل 
  .أن المعقود عليه في اإلجارة هو المنفعة :  التاسع

ــلقــول بجــواز تــأجير العــين المســتأجرة مــن وال يترتــب عليــه .. المالــك علــى ذات المــّدة ِقَب
ورود عقــدين مــن شــخص واحــد علــى محــل واحــد مــن عاقــدين مختلفــين، حيــث أبــرم المالــك فــي 

رم عقـدًا آخـر علـى بـأ اإلجارة األولـى العقـد علـى منفعـة العـين مـّدة معينـة مـع المسـتأجر األول، ثـم 
والحـال أنـه مشـغول بالعقـد األول، فـال يصـح كمـا لـو . المّدة مع شـخص آخـرنفس المحل وبنفس 

  .بعد أن انتقلت من ملكه  باع العين من شخص ثم باعها على شخص آخر 
  :أنه يترتب على صحة هذا العقد :  العاشر

أنــه يجــوز للمــؤجر أن يــؤجر العــين المســتأجرة علــى غيــر المســتأجر، ويجــوز للمســتأجر أن 
مستأجرة لغيره، وهكذا من استأجر من المالك يحـق لـه أن يـؤجر العـين ومـن اسـتأجر يؤجر العين ال

  .الخ ... منه، وهكذا من استأجر من المستأجر األول يحق له أن يؤجرها ومن استأجر منه
العاِقدين الذين تعلق حقهـم  وهذا يؤدي إلى التنازع في العين المستأجرة مما ال يتناهى من

  بها 
ن هذه المعاملة ذريعة إلـى الربـا بـال إشـكال إذ يتوصـل مـن خاللهـا إلـى أ: الحادي عشر 

ــع نقــد مؤجــل بنقــد حــال مــع التفاضــل والنســاء حيــث اســتبيح بهــذه اإلجــارة الصــورية بيــع  مائــة بي
  . -مثًال  –خمسين ألف مؤجلة بمائة ألف حالة و 

  :وهذه الذريعة محّرمة بداللة ما يلي 
دخلــت أنــا وأم ولــد زيــد بــن أرقــم وامرأتــه :"راحيل أنهــا قالــتالغاليــة بنــت أيْفــع بــن شــحــديث – 1

كانـت لـي جاريـة وإنـي بعتهـا مـن : على عائشة رضـي اهللا عنهـا فقالـت أم ولـد زيـد بـن أرقـم
: فقالـت. زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى عطائه، وإنه أراد بيعها فابتعتهـا منـه بسـتمائة نقـداً 

إال أن  εεεεأنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول اهللا  لغي زيــداً ببــئس مــا شــريت ومــا اشــتريت، فــأ
  . )1("يتوب

  .لية صح لجهالة الغاياعترض الشافعي عليه بأنه ال 
ذكرهــا محمــد بــن  ،جليلــة القــدر معروفــة: وأجــاب ابــن الجــوزي فــي التحقيــق بأنهــا 

                                                

، والبيهقـــي يف الســـنن 8/184، وعبـــدالرزاق يف املصـــنف 4/78، والشـــافعي يف األم 3/52أخرجـــه الـــدارقطين )    1(
  . 331، 5/330 الكربى
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فـع بـن شـراحيل امـرأة أبـي إسـحاق السـبيعي اليـة بنـت أيْ غال: سعد في الطبقات قـال 

  .)2(كما في تهذيب السنن   هل ابن القيم إلى تصحيحما، و  )1(سمعت من عائشة 
ما ورى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه سـئل عـن رجـل بـاع مـن رجـل حريـرة بمائـة  – 2

وفــي . دراهــم بــدراهم متفاضــلة دخلــت بينهمــا حريــرة: ثــم اشــتراها بخمســين فقــال 
  . )3("اتقوا هذه العينة ال تبيعوا دراهم بدراهم بينهما حريرة: "لفظ 

إال أنـه فيمـا يظهـر ينطبـق علـى هـذه المعاملـة فـي . وإن كان هذا األثر في بيـع العينـة
التفاضــل، والواســطة  مســألتنا، حيــث يــتم فيهــا بيــع دراهــم مؤجلــة بــدراهم حالــة مــع

  .بينهما هذه اإلجارة الصورية 
  .لمعاملة في هذه المسألة من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه أن ا:  الثاني عشر

حيــث إن المــؤجر يبيــع األجــرة الواجبــة لــه بالعقــد وهــي مؤجلــة فــي ذمــة المســتأجر علــى 
  .المستأجر الجديد بنقد حال 

بيــع الــدين ، ومعلــوم تحــريم فأصــبح بيــع ديــن مؤجــل فــي ذمــة المســتأجر األول بنقــد حــال 
  .من هو له، أو على من هو له مع التفرق قبل التقابض  الذي في الذمة على غير

قلـت يـا رسـول اهللا إنـي أبيـع : ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهمـا قـال 
ــالبقيع فــأبيع بالــدنانير وآخــذ الــدراهم، وأبيــع بالــدراهم وآخــ الــدنانير، آخــذ هــذا مــن هــذا  ذاإلبــل ب

 بــأس أن تأخــذها بســعر يومهــا مــالم تفترقــا وبينكمــا ال: " εεεεوأعطــي هــذا مــن هــذا؟ فقــال رســول اهللا 
  . )4("شيء

تــأجير علــى  وال يعتـرض علــى هــذا بأنـه مــن قبيــل الصـرف بخــالف مــا نحـن فيــه، حيــث هـو
 منفعـة مملوكـة إنه تبّين من خـالل مـا سـبق أن التـأجير غيـر صـحيح لـوروده علـى: تأجير، ألنه يقال 

                                                

  . 129-7/127البن اجلوزي والذهيب  امشه، التحقيق وتنقيح التحقيق: ينظر )    1(
)2   (5/104  .  
ثبت عن ابن عباس أنه : ، وقال 5/101، وذكره ابن القيم يف ذيب السنن 9/689ذكره ابن حزم يف احمللى )    3(

دراهــم بــدراهم متفاضــلة، دخلــت بينهمــا : ســني فقــالســئل عــن رجــل بــاع مــن رجــل حريــرة مبائــة مث اشــرتاها خبم
  .حريرة 

ــــاب البيـــــوع، )    4( ــو داود يف تـ ــه أبـــ ـــه  3/250أخرجـــ ـــاب البيـــــوع ) 3354(ورقمــ ـــذي يف كتــ ـــه  3/544والرتمــ ورقمــ
واحلــديث صــححه ). 2262(ورقمــه  2/760، وابــن ماجــه )7/283(والنســائي يف كتــاب البيــوع ) 1242(

، واأللبــاين 7/452، وضـعفه ابــن حـزم يف احمللـى  2/44ك وتلخـيص املسـتدرك احلـاكم ووافقـه الـذهيب، املســتدر 
  . 5/173يف إرواء الغليل 
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  .للغري 

اإلجارة األولـى بـاألجرة المسـتحقة باإلجـارة الثانيـة، فهـو بيع األجرة المستحقة ب: يقته قفح
  .بيع نقد بنقد فدخل في مدلول الحديث 

التقـابض،  والحديث يدل على أنه البد من التقابض في مجلـس العقـد أو مـا هـو فـي معنـى
إذا كان أحد النقـدين حاضـرًا فـي المجلـس واآلخـر فـي الذمـة؛ ألنـه يشـترط أال يفترقـا وبينهمـا  فيما

  .يء ش
ــا فــي هــذه المعاملــة يحصــل االفتــراق وبينهمــا شــيء؛ بــل إن العــوض الــذي فــي الذمــة  وهن

  .مؤجل التْسليم على أقساط هي اإليجار السنوي 
  .هذه المعاملة، يترتب عليها ربح مالم يضمن :  الثالث عشر

وقد جاء النهي عن ربح مالم يضمن؛ كما في حـديث عمـرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـن جـده 
ال يحـل ســلف وبيـع وال شــرطان فـي بيــع وال ربـح مــاال : " εεεεقـال رســول اهللا :  عـنهم قــال رضـي اهللا

  . )1("يضمن، وال بيع ما ليس عندك
: قضــــى أن  εεεεويــــدل لهــــذا المعنــــى أيضــــاً حــــديث عائشــــة رضــــي اهللا عنهــــا أن رســــول اهللا 

   . )2("الخراج بالضمان"
مؤجرة في مّدة اإلجارة مـن ضـمان وفي هذه المعاملة يتحقق ربح ماال يضمن، ألن العين ال

المستأجر لو تعدى فيها أو فـرط، فكـان ينبغـي أن يكـون ربحهـا للمسـتأجر، ألن الخـراج بالضـمان 
وقد نهى عن ربح ماال يضمن فإذا مـا أّجرهـا المـؤجر وهـي فـي ملـك المسـتأجر األول وفـي ضـمانه 

  .فقد ربح ماال يدخل في ضمانه 
 

                                                

ــام أمحــــد يف املســــند )    1( ــاب البيــــوع 2/179أخرجــــه اإلمــ ــذي يف كتــــاب البيــــوع 3/769، وأبــــو داود يف كتــ ، والرتمــ
هذا حـديث علـى شـرط :  ، وقال2/17، واحلاكم يف املستدرك 7/295، والنسائي يف كتاب البيوع 3/526

  .ووافقه الذهيب ، مجلة من أئمة املسلمني 
بلــوغ املــرام (. ، قــال ابــن حجــر وصــححه ابــن خزميــة3/75، والــدارقطين 2/737كمــا رواه ابــن ماجــه يف ســننه   
2/478( .  

ــه اإلمـــــام أمحـــــد يف املســـــند )    2( ـــاب البيـــــوع 6/49أخرجـــ ـــو داود يف كتــ ـــ3/777، وأبــ ـــاب البيــ ــذي يف كتــ وع ، والرتمـــ
ــوع 3/572 ــاب التجــــارات 7/254، والنســــائي يف البيــ ـــة يف كتــ ــن ماجـ ـــتدرك 2/754، وابــ ـــاكم يف املسـ ، واحلـ
بلــوغ . وصـححه الرتمــذي وابــن خزميـة وابــن اجلــاورد وابـن حبــان واحلــاكم وابـن القطــان: قـال ابــن حجــر . 2/15

                . 2/504املرام 
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 ا���رة 
	� ا���رة "! إ��رة ا��N4ص
  
,�-� : 

تقسم اإلجارة تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة، فتقسم من حيث ورودهـا علـى مـّدة أو 
على عمل إلى قسمين؛ إجارة علـى مـّدة معينـة، وإجـارة علـى عمـل معـين وتُقّسـم مـن حيـث ورودهـا 

  : معينة، أو على الذمة إلى قسمينعلى عين 
  .إجارة األعيان ، واإلجارة في الذمة

إجـــارة : وإجــارة األعيـــان تقســـم مـــن حيــث ورودهـــا علـــى اآلدميـــين أو غيــرهم إلـــى قســـمين
  . األشخاص، وإجارة األشياء

  . وبحثنا هنا في إجارة األشخاص 
ســتئجار دار للســكنى ، أمــا إجــارة األشــياء كاســتئجار دابــة للركــوب عليهــا أو للحــرث ، وكا

، وعرفنـــا مـــن خاللـــه إمكانيـــة ورود  -فـــي المبحـــث األول مـــن هـــذا البحـــث  –فهــذه ســـبق بحثهـــا 
  . اإلجارة على اإلجارة في هذا النوع، وكان مدار البحث في المبحث األول على ذلك 

بيانهمــا فــي ,  فلهــا حالتــان . ار اآلدميــين للعمــلاســتئج: وأمــا إجــارة األشــخاص والمــراد 
  :لمطلبين اآلتيين ا

  :األجير الخاص : المطلب األول 
  : المراد به 

,  1أنـه مـن قـدر نفعـه بـالزمن : عرف األجير الخاص بتعريفات عديدة متقاربة في معناها من أهمهـا 
او هـو مـن ,  2أو هو من يقع العقد علي عينه في مدة معلومة يستحق المستأجر نفعـه فـي جميعهـا 

، سـمي بـذلك الختصـاص  4.هو من يستحق األجـرة بتسـليم نفسـه وإن لـم يعمـل أو ,   3, يعمل لواحد  
  . اإلجارة دة المستأجر بمنفعته في م

  :  ورود اإلجارة على اإلجارة في األجير الخاص
 الخـاص هــو المعقــود عليـه فــي إجـارة األجيــر: فـي هــذه الحالـة ال تــرد اإلجـارة علــى اإلجـارة ؛ ألن 
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فإنــه , وبنــاء عليـه فــإذا تــم العقـد صــحيحا  ،ء عمـل معــين فــي مـدة معينــة ألدا , منفعـة األجيــر بعينــه

أن يستأجر شخصاً آخر يحل محله فـي أداء  لهليس و يلزم األجير الخاص أن يعمل لدى مستأجره 
  . العمل الذي ستؤجر له إال بإذن صاحب العمل 

هـؤالء أن يسـتأجر  فإذا استأجر شخص خادمًا أو مزارعاً أو راعياً، أو سائقاً فليس ألي من
   -ألن المعقــود عليــه.)1( مــن يحــل محلــه فــي هــذا العمــل إال بــإذن المســتأجر وهــو صــاحب العمــل 

كمــن اســتأجر دابــة , فلــزم القيــام بــه علــى الوجــه المطلــوب  -هــو عمــل األجيــر بنفســه  –كماســبق 
   2.معينة  من إنسان لركوبها فإنه ليس له إبدالها 

  :األجير الخاص عند عدم قيامه بالعمل   إنابة المستأجر من يقوم بعمل
فـإن كـان لعـذر  , إذا لم يقم األجير الخاص بعمله فال يخلو إما أن يكـون ذلـك لعـذر أو لغيـر عـذر 

ال فــإن األجيــر  الــخ ... أو حريــق كمــرض أو حــدوث أمــر غالــب منعــه مــن العمــل كســيل أو حــرب 
وألنــه معــذور ,  3 هــو عــين األجيــر معــين  و يكلــف أن يقــيم مــن يعمــل بدلــه ؛ ألن المعقــود عليــه 

  . بتخلفه عن العمل 
ألن , فــإن األجيــر يجبــر علــى أداء العمــل ، ولــيس لــه أن ينيــب مــن يعمــل بدلــهوإن لــم يكــن لعــذر 

ولــيس للمســتأجر أن يســتأجر مــن يقــوم بعملــه علــى حســاب األجيــر  ، بــل . العقــد وقــع علــى عينــه 
وألن غـرض , 4لتعـذر اسـتيفاء المعقـود عليـه  ؛ عمـليخير بين فسخ اإلجارة أو الصبر حتى يقوم بال

مناب األجير وحينئذ فألفضل له أن يفسخ العقد معه ويسـتأجر المستأجر يفوت بإقامة غير األجير 
األجيــر غيــر المعــذور علــى القيــام بالعمــل فــإن األجيــر اليســتحق  وإذا لــم يــتمكن مــن إجبــار.غيــره 

   .   األجرة ؛ لعدم قيامه بالعمل  
  .  األجير المشترك : ب الثانيالمطل

  :المراد به 

ن  قـدر نفعـه هـو مـ: كما اختلفوا في المراد باألجير الخاص اختلفوا  فـي األجيـر المشـترك  فقيـل 
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        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
، وقيــل هــو مــن يقــع العقــد معــه علــى عمــل معــين ، أو علــى مــدة اليســتحق  المســتأجر  1بالعمــل 

منفعة في الذمة إلنجـاز  في األجير المشترك والمعقود عليه .، وقيل غير ذلك   2جميع نفعه فيها 
  : عمل معين أو موصوف بصفات تضبطه 

  .)3(وال تكون اإلجارة هنا إال آلدمي؛ ألنها متعلقة بالذمة وال ذمة لغير اآلدمي
؛ ألن منفعته تكون ألكثر من شخص، حيـث إنـه يتقبـل أعمـاًال بهذا االسم األجبر المشترك سمي  

  .)4(كة بينهم لجماعة ، ومنفعته مشتر 
  : في األجير المشتركاإلجارة على اإلجارة ورود 

لعمـل معـين أو موصـوف  األجيـر المشـترك واردة هنـا ، وذلـك أنـه إذا اسـتؤجراإلجارة على اإلجارة 
  :فال يخلو من ثالث حاالت 

  : الحالة األولى
  .  أن يقوم بالعمل بنفسه، وهذا هو األصل، فال إشكال فيه

  :الحالة الثانية
أن تكون طبيعة العمل المستأجر إلنجازه تقتضي أال ينفرد بعمله كأن يسـتأجره لبنـاء بيـت، 
فظاهر الحال أنه لن يقوم بجميع األعمال الالزمة لبناء البيت بنفسـه، وإنمـا يلـزم أن يسـتأجر البنـاء 

  …والنجار والمبلط والسباك والدهان والكهربائي
ســتأجر صــاحب البيــت األجيــر األول، وهــذا فهنــا تحققــت اإلجــارة علــى اإلجــارة، حيــث ا

  . األجير استأجر أجراء للقيام باألعمال الالزمة لبناء المنزل
  : الحالة الثالثة

أن يحصل لألجير المستأجر لعمل معين مانع يمنعه من القيام بهـذا العمـل ، وحينئـذ فعليـه 
ل مــن يقــوم بالعمــل، العمــ اســتأجر صــاحب: أن ينيــب مــن يقــوم بالعمــل بدلــه، فــإن امتنــع أو هــرب

  .وأجرة األجير الثاني على األجير األول
لألجيـــر  وهـــذا هـــو مـــا قـــرر الفقهـــاء فـــي المـــذاهب األربعـــة؛ حيـــث اتفقـــوا علـــى أنـــه يجـــوز

أن يقوم بالعمل الـذي اسـتؤجر لـه بنفسـه ، وهـذا هـو األصـل، ويجـوز أن يسـتأجر هـو مـن  المشترك

                                                

   32/  4كشاف القناع : ينظر   - 1
 .  106/  8ينظر الغين : ينظر  - 2
  . 4/11، وكشاف القناع 5/89املبدع : ينظر )   3(
  .  4/11، وكشاف القناع 3/244اهلداية للمرغيناين : ينظر)   4(
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  .)1(يقوم بالعمل نيابة عنه بشرطه 

مــا ســبق يتضــح أن اإلجــارة علــى اإلجــارة واردة فــي إجــارة األشــخاص إذا كــان  وبنــاًء علــى
  : األجير مشتركًا بالشروط اآلتية 

  : الشرط األول
أال يشــترط صــاحب العمــل أن يقــوم األجيــر بالعمــل بنفســه فــإن شــرط ذلــك ، فلــيس لــه أن 

  .يستأجر من يقوم بالعمل 
  :الشرط الثاني

ا يختلــف بــاختالف األشــخاص، فــإن كــان العمــل فـــي أال يكــون العمــل المعقــود عليــه ممــ
اإلجارة األولـى ممـا يختلـف بـاختالف األجيـر ، كـالخط ونحـوه، فـال تـدخل اإلجـارة علـى اإلجـارة، 
ألن األجيــر األول حينئــذ مقصــودًا لعينــه، وللمســتأجر األول غــرض صــحيح فــي قيــام األجيــر األول 

  .بالعمل 
  :الشرط الثالث

أجيرًا خاصًا ، فإن كان أجيرًا خاصاً ، فلـيس لـه أن ينيـب غيـره فـي أال يكون األجير األول 
  . القيام بعمله ، وليس له أن يستأجر من يقوم بالعمل بدله 

  : الشرط الرابع
أال يكـــون العقـــد األول فـــي اإلجـــارة األولـــى قـــد انتهـــى، ألنـــه إذا انتهـــى العقـــد األول بـــين 

علــى إجــارة؛ ألن العقــد الثــاني مبنــي علــى العقــد  المســتأجر واألجيــر األول، فــال يكــون هنــاك إجــارة
  .)2(األول، فإذا انتهى األصل انتفى الفرع 

                                                

، 5/500، والــذخرية 8/21، ونتــائج األفكــار 5/111، وتبيــني احلقــائق  3/234اهلدايــة للمرغينــاين : ينظــر )   1(
، 8/36، واملغـــين 2/409، وأســـىن املطالـــب  3/68، وشـــرح احمللـــى علـــى املنهـــاج 2/166والفواكـــه الـــدواين 

  .  2/375، وشرح املنتهى  90، 5/89 واملبدع
  . املصادر السابقة : ينظر)   2(
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ة "! إ��رة ا���Qن "! ا���رة 
	� ا���ر
 ا��N4ء

غيــر اآلدميــين ، فيــدخل فيهــا العقــار والــدواب،  مــن األعيــان المــؤجرة: المــراد باألشــياء هنــا
… واآلالت المختلفــة ، والمراكــب المختلفــة، ويــدخل فــي ذلــك الســفن والطــائرات والســيارات ، 

  . الخ 
اإلجـارة والبحث هنا في حكم الضمان إذا حصل تلف كلي أو جزئـي للعـين المـؤجرة، فـي 

الثانية، إذا أجر المستأجر األول العين المؤجرة على مستأجر ثاٍن فحصل التلـف عنـد الثـاني، فهـل 
ـــُك المســـتأجَر األول أو المســـتأجر  يضـــمن ، أو ال يضـــمن؟ وإذا كـــان يضـــمن ، فهـــل يضـــمن المال

  ؟…الثاني
مؤجرة يـد أمانـة، مما اتفق عليه الفقهاء في المذاهب األربعة أن يد المستأجر على العين ال

أن من كانت يده يـد : ، فتنطبق عليه قاعدة الضمان على األمناء وهذه القاعدة)1(والمستأجر أمين 
  . )2(أمانة فال ضمان عليه إال إذا تعّدى أو فرط 

وعلــــى ذلــــك فالمســــتأجر األول أمــــام المالــــك أمــــين ال يضــــمن إال إذا تعــــدى أو فــــرط، 
ـــاني كـــذلك أمـــام المســـتؤ  جر األول، ألن المســـتأجر الثـــاني، أمـــام المســـتأجر األول  والمســـتأجر الث

  .كالمستأجر األول أمام المالك
وعلـــى ذلـــك، فـــإذا حصـــل مـــن المســـتأجر الثـــاني تعـــد أو تفـــريط تســـبب فـــي تلـــف العـــين 

وإذا . المؤجرة، فإنه يضمنها لمالكها ، وال ضمان على المستأجر األول، لعـدم تعديـه وعـدم تفريطـه
 أو تفريط فال ضمان على واحد منهما حصل التلف بدون تعد .  

                                                

بشـــرح  768، وجملـــة األحكـــام العدليـــة املـــادة 384، 1/383شـــرح اجلصـــاص علـــى خمتصـــر الطحـــاوي : ينظـــر )   1(
، والكـايف البـن 759، واألشـباه والنظـائر للسـيوطي 350، 349سليم رستم باز وقوانني األحكام الشرعية ص

  . القاعدة الرابعة عشرة 50، والقواعد واألصول اجلامعة ص3/485، وكشاف القناع 2/282قدامة 
،  100، 99، والفرائــد البهيــة للحمــزاوي ص) 768: (شــرح جملــة األحكــام العدليــة لســليم رســتم املــادة : ينظــر)   2(

  .  2/282، والكايف البن قدامة 350، 349وقوانني األحكام الشرعية البن جزي ص
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فـــإذا . األجيـــر األول البحـــث هنـــا فـــي حكـــم تضـــمين األجيـــر الثـــاني، المســـتأجر مـــن قبـــل

ي هـذا ، فلـيس داخـًال فـاأجيرًا ليعمل لـه عمـًال معينـاً، فـإن كـان األجيـر أجيـرًا خاصـ استأجر شخص
البحث ؛ ألن األجير الخاص ليس له أن يستأجر من يقـوم بعملـه بدلـه ، فـال إجـارة علـى اإلجـارة ،  

  .كما سبق 
واسـتأجر شخصـاً  ولـم يشـترط عليـه أن يقـوم بالعمـل بنفسـهوإن كان األجير أجيرًا مشتركًا ،

األجيــر األول، أو  إمــا أن يكــون األجيــر الثــاني أجيــرًا خاصــاً عنــد يخلــوآخــر يقــوم بالعمــل بدلــه فــال 
أجيرًا مشتركاً، فإن كان خاصاً ، فال ضـمان فـي اإلجـارة الثانيـة ؛ ألن األجيـر الخـاص ال يضـمن إال 

  . بالتعدي أو التفريط 
  .وحينئذ فيكون الضمان على األجير األول

وإن كان األجير الثاني أجيرًا مشـتركًا فينطبـق عليـه فـي مسـألة الضـمان أمـام األجيـر األول، 
وقــد اتفــق الفقهــاء فــي المــذاهب األربعــة علــى . ينطبــق علــى األجيــر األول أمــام صــاحب العمــلمــا 

  .)1(تضمين األجير المشترك إذا حصل منه تعٍد أو تفريط 
وأما إذا لم يحصل منه تعد وال تفريط وأقام البينة على ذلك فقـد اتفقـت المـذاهب األربعـة 

  . في المشهور عندهم 
  . أنه ال يضمن 

  .)2(صل عدم تضمين األجراء ألن األ
علـى ثالثـة  وإن لم يقـم البينـة علـى عـدم التعـدي والتفـريط وكـان التلـف بغيـر فعلـه فخـالف

  :أقوال 
  :القول األول

 الصـحيح ، وهـو )3(أنه ال يضمن ، وإليه ذهب اإلمـام أبـو حنيفـة وزفـر، والحسـن بـن زيـاد 

                                                

وحاشــية  ،2/243املقــدمات املمهــدات   54/  2واالختيــار لتعليــل املختــار   ،4/210بــدائع الصــنائع : ينظــر  ) 1(
  . 33/  4وكشاف القناع  6/72واإلنصاف    408/  1واملهذب  ،7/426واحلاوي   26/  4الدسوقي 

  . 6/72، واإلنصاف 1/408، واملهذب 5/502، والدخرية 4/210بدائع الصنائع : ينظر)   2(
  .  5/134، وتبيني احلقائق 4/210بدائع الصنائع : ينظر)   3(
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  . )2(، ومذهب الحنابلة )1(عند الشافعية 

  : تيواستدلوا باآل
  .)3(أنه قال بعدم تضمين األجير المشترك ττττما ورد عن علي  -1
ــم يحصــل منــه تعــد؛ ألن التلــف . أن األصــل عــدم الضــمان إال علــى المتعــدي  -2 ول

  .)4(ليس من صنعه
أن األجيــر قــبض العــين بــإذن مالكهــا فــال يضــمنها قياســاً علــى الوديعــة والعاريــة،  -3

  .)5(والمضاربة 
  : القول الثاني

، وروايــة عنــد الحنابلــة )7(، وهــو قــول عنــد الشــافعية )6(إليــه ذهــب المالكيــة و . أنــه يضــمن 
)8( .  

  : واستدلوا باآلتي
  .)9("على اليد ما أخذت حتى تؤدي: "قال εεεεأن رسول اهللا  ττττحديث سمرة ) 1

  .وأنه ال يتناول اإلجارة . بأن الحديث ضعيف : ونوقش
  .املشرتك  ما ورد عن عمر وعلي أما قاال بتضمني األجري) 2

  .وأنه معارض مبا ورد أن علياً قال بعدم تضمينه  )10(ونوقش، بأنه مل يثبت 
  . )1(أن األجير قد قبض العين لمصلحة نفسه ، فلزمه ضمانها كالمستعير ) 3

                                                

  . 2/357مغين املختاج : ينظر)   1(
  .  6/73اإلنصاف : ينظر)   2(
  .60/122أخرجه البيهقي يف السنن الكربى يف كتاب اإلجارة باب ما جاء يف تضمني األجراء )   3(
  . 4/210بدائع الصنائع : ينظر)   4(
  . 8/113، واملغين 5/135تبيني احلقائق : ينظر)   5(
  . 191، 2/190جواهر اإلكليل : ينظر)   6(
  . 7/426احلاوي : ينظر)   7(
  .  6/73اإلنصاف : ينظر)   8(
وأخرجـه الرتمـذي يف .  3/526أخرجه أبـو داود ـذا اللفـظ يف سـننه يف كتـاب البيـوع، بـاب يف تضـمني العاريـة )   9(

، وابن ماجه يف سننه يف كتاب الصـدقات  3/557باب ما جاء يف أن العارية مؤداه  جامعه يف كتاب البيوع ،
أن هذا احلديث ضعيف ألنه من رواية احلسن عـن مسـرة، واحلسـن : ، وذكر أهل السنن 2/802، باب العارية 

  .  5/348، وإرواء الغليل 3/53، والتلخيص احلبري 4/167نصب الراية : ينظر. مدلس رواه عنه بالعنعنة 
  ، 3/61، والتلخيص احلبري 4/141نصب الراية )   10(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
بــأن القيــاس علــى المســتعير قيــاس مــع الفــارق؛ ألن المســتعير ينفــرد بنفــع العــين : ونــوقش 

بينه وبين صاحب العين؛ هـذا فـي االنتفـاع بـالعين وذلـك بـاألجرة  بخالف األجير ألن النفع مشترك
 .  

هو الحفظ ، فـال بـد أن يكـون سـليمًا مـن العيـب؛ ألن عقـد  –هنا  –أن المعقود عليه ) 4
فيجـــب ،  هلـــك تبـــين أن الحفـــظ لـــم يكـــن ســـليماً المعاوضـــة يقتضـــي ســـالمة المعقـــود عليـــه، فـــإذا 

  . الضمان
ـــوقش ـــه هـــو الضـــمان، بعـــدم التســـليم أن المعقـــ: ون ـــل المعقـــود علي ـــه هـــو الحفـــظ ب ود علي

  .)2(ولو كان المعقود عليه هو الحفظ لكان له حصة من األجر. والحفظ يجب تبعًا ال قصداً 
  .أنه لو قيل بعدم التضمين الدعى كثير من األجراء هالك األموال وأكلوها بالباطل) 5

ين تحـت يـده، أمـا إذا هلـك بغيـر بأن هذا مقصود فيما إذا كان الهالك بفعله والعـ: ونوقش
  . فعله فاألصل أن األجير مؤتمن ، وال يترك هذا األصل من أجل التهمة

  :القول الثالث
وإليـه ذهـب أبـو يوسـف . ضـمن وإال فـال : إن كان التلف بمـا يمكـن التحـرز منـه: التفصيل

  .)4(، وهو رواية عند الحنابلة )3(ومحمد بن الحسن 
  .حالة إمكان التحرز بأدلة القائلين بالتضمين مطلقاً  واستدلوا على التضمين في

ونفوا الضمان في حالة عدم إمكـان التحـرز ، النتفـاء التهمـة ألن التلـف حينئـذ يكـون بـأمر 
  . )5(عام يمكن معرفته 

  :الترجيح
واهللا أعلـم  –، يظهـر  لتهـا مـن مناقشـةأدمن خالل النظر في هذه األقـوال ، ومـا ورد علـى 

لقـوة أدلتـه ، ولمـا ورد علـى أدلـة القـولين . القائل بعـدم التضـمين  األول ان القولرجح –بالصواب 
  . اآلخرين من مناقشة  

  : الحالة الثانية
  .أن يكون التلف بفعل األجير المشترك

                                                                                                                                       

  .  8/113، واملغين 1/408املهذب : ينظر)   1(
  .  135، 5/134تبيني احلقائق : ينظر)   2(
  . 6/65، ورد احملتار 4/210بدائع الصنائع : ينظر)   3(
  . 6/73، واإلنصاف 8/112املغين : ينظر )   4(
  .  5/134وتبيني احلقائق  ،4/210البدائع : ينظر)   5(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
وحينئذ فللفقهاء تفصيل في التفريق بينما إذا كان األجيـر يعمـل تحـت يـد صـاحب العمـل، 

ــه ال  أو كــان يعمــل خــارج يــده فــإن كــان ــد صــاحب العمــل فجمهــور الفقهــاء علــى أن يعمــل تحــت ي
يضمن ألنه حينئذ كاألجير الخاص ، وال ضمان على الخاص، وألنه لم يقبض العين موضع العمـل، 

،  )3(، والشــافعية  )2(، والمالكيــة  )1(وهــذا هــو مــذهب الحنفيــة . فــال تــزال يــد رب العمــل عليهــا
  .)4(وقول عند الحنابلة 

فقــالوا بالضــمان مســتدلين بــأن التلــف حصــل  )5(لــة فــي مشــهور المــذهب وخــالف الحناب
  . )6(بجناية يده فيضمن ، وقياسًا على ضمان الطبيب والختان 

ونــوقش ذلــك بــأن التهمــة المتوجهــة إلــى األجيــر ضــعيفة واألصــل عــدم الضــمان، والقيــاس 
جح إال بالتعـدي أو على الطبيب قياس على موضع خالف، فالطبيب والختان ال يضـمنان علـى الـرا

  .، فيترجح هنا القول بعدم التضمين )7(التفريط 
  :وإن كان يعمل خارج يد رب العمل فقد اختلف الفقهاء في تضمينه حينئذ على قولين 

  :القول األول
ـــه يضـــمن  ـــة . أن ـــه ذهـــب الحنفي ـــة .  )8(وإلي ـــد  )9(وهـــو مقتضـــى مـــذهب المالكي وقـــول عن

  :تدلوا باآلتيواس )11(، والحنابلة  )10(الشافعية 
  .)12(أن األجير قبض العين فوجب عليه ضمانها؛ ألن الضمان يجب بالقبض  )1
  .)13(أن التلف حصل بفعل غير مأذون فيه، فيضمن   )2

                                                

  . 4/210بدائع الصنائع )   1(
  . 4/28الشرح الكبري )   2(
  . 5/310اية احملتاج )   3(
  . 8/104املغين )   4(
  . 2/378، وشرح املنتهى 6/76اإلنصاف )   5(
  . 5/340، والروض املربع  8/105املغين )   6(
  .  249رسالة عقد املقاولة ، للعايد ص)   7(
  . 5/134تبيني احلقائق : ينظر)   8(
  . 2/325، وأسهل املدارك  6/71، واملنتقى 2/232بداية اتهد : ينظر)   9(
  . 5/310، واية احملتاج 1/408املهذب : ينظر)   10(
  . 2/378، وشرح املنتهى  4/34كشاف القناع : ينظر)   11(
  . 4/210بدائع الصنائع )   12(
  . 5/135تبيني احلقائق )   13(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  : القول الثاني

  .)2(، وهو الصحيح في مذهب الشافعية  )1(وإليه ذهب زفر . أنه ال يضمن 
  : واستدلوا باآلتي

  .)3(مأذون فيه فال يجتمع معه الضمان أن الفعل الذي حصل بسببه التلف) 1
ال المفســد؛ ألن مطلــق عقــد المعاوضــة . ونــوقش بــأن المــأذون فيــه هــو الفعــل الصــحيح 

  .)4(يقتضي سالمة المعقود عليه فإذا تلف كان التلف حاصًال بفعل غير مأذون فيه 
ى أن األجيـــر أخـــذ العـــين لمنفعـــة نفســـه، ولمنفعـــة رب العمـــل، فـــال يضـــمن قياســـاً علـــ) 2
  .المضارب

ونــوقش بــأن التلــف إذا كــان بفعلــه وتحــت يــده، فــإن التهمــة تقــوى فــي حقــه بأنــه تعــدى أو 
  .فالمصلحة في تضمينه. فرط 

  :الترجيح 
  .وعلى ما سبق يتضح رجحان القول بتضمينه 

وعلى ما تقرر هنا في تضمين األجير المشترك أمام صـاحب العمـل أو عـدم تضـمينه يتقـرر 
جيــر المشــترك الثــاني أمــام األجيــر األول؛ ألن األجيــر الثــاني أمــام األجيــر الحكــم فــي تضــمين األ

األول، كــاألجير األول أمــام صــاحب العمــل، يضــمن فيمــا يضــمن  فيــه، وال يضــمن فيمــا ال يضــمن 
  :في اآلتي) اإلجارة على اإلجارة(فيه، وعليه فيتلخص الضمان في اإلجارة الثانية 

  .في حال التعدي والتفريط مطلقاً   )1
إذا لـم : وال يضـمن . إذا كان أجيرًا مشتركًا ، والعمل ليس تحت يـد صـاحب العمـل   )2

  . يحصل تعد وال تفريط والعمل تحت يد صاحب العمل 

                                                

  . 5/135تبيني احلقائق )   1(
  . 2/351، ومغين احملتاج 1/408املهذب : ينظر)   2(
  .  5/135تبيني احلقائق : ينظر )   3(
  .  5/135تبيني احلقائق : ينظر )   4(



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
Hا����� ا���� 

 ا�$���S ا����� ���Rرة 
	� ا���رة
 ����: 

معينـة ،   عرفنا فيما سبق إن اإلجارة قد تكـون واردة علـى األعيـان مـن غيـر اآلدميـين لمـدة
كاســتئجار العقــار ، ودواب الركــوب ، وآالت الحــرث، وجميــع األشــياء الداخلــة تحــت ضــابط مــا 

  .تصح إجارته 
وقــد تكــون واردة علــى عــين اآلدمــي لمــدة معينــة، فــي إجــارة األجيــر الخــاص، وقــد تكــون 

ائلها واردة على عمـل فـي الذمـة فـي إجـارة األجيـر المشـترك والنـاظر لإلجـارة علـى اإلجـارة فـي مسـ
وصورها القديمة يلحظ أنه يمكن تطبيقها في صور جديدة معاصرة، بل إنها يمكن أن تكون مجـاًال 

  . استثمارياً معاصرًا سليماً من التعامالت المحّرمة
  .سواء فيما يتعلق بإجارة األعيان زمناً معينًا ، أو فيما يتعلق بإجارة األشخاص

  :وبيان ذلك في المطلبين اآلتيين
 

B	ـ�رة : ا4ول ا����R� �ـ��ا�$���ـS ا��

	� ا���رة "! إ��رة ا��N4ء. 

ا�$���S ا����� ��Rـ�رة : ا���	B ا�7�8!

	� ا���رة "! إ��رة ا��N4ص. 



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 ا���	B ا4ول

  :في إجارة األشياء
خلـص البحـث فـي مســائل اإلجـارة علـى اإلجــارة فـي إجـارة األعيـان المــؤجرة أنـه لـيس للمالــك أن  

المؤجرة خالل مّدة اإلجارة لشخص يحـل محلـه أمـام المسـتأجر األول، كمـا تـرجح أنـه  يؤجر العين
يحق للمستأجر أن يـؤجر العـين التـي اسـتأجرها، مـّدة معينـة لشـخص آخـر يحـل محلـه فـي االنتفـاع 

ــة ــا يعــرف فــي التعامــل  .بهــذه العــين خــالل مــّدة اإلجــارة بشــروط معين ــاني  هــو م وهــذا اإليجــار الث
وإليجار من الباطن يرد فـي إجـارة األشـياء ، ويـرد كـذلك فـي إجـارة , جار من الباطن المعاصر باإلي

  .  أما في إجارة األشخاص فسيأتي الكالم عنها في المطلب الثاني .األشحاص 
مجال خصب لالستثمار في التطبيقات المعاصـرة أمـام المسـتثمرين مـن  وأما في إجارة األشياء فهو

ــة ، والمؤسســات المصــرفية والبنــوك اإلســالمية وغيرهــا أصــحاب رؤوس األمــوال والشــر  كات العقاري
  . وعلى سبيل المثال ال الحصر

يقـوم البنـك أو المصـرف أو الشـركة أو المؤسسـة العقاريـة أو حتـى فـرد أو أفـراد باســتئجار 
  . منشأة عقارية كعمارة، أو مركز تجاري أو نحوهما، من المالك لمّدة معينة بأجرة معلومة 

وم هذا المستثمر بتأجير وحدات العمـارة علـى المنتفعـين بالسـكنى، وتـأجير وحـدات ثم يق
  …المركز التجاري على المنتفعين بهذه الوحدات لبيع سلعهم

فهنا المسـتأجر األول اسـتأجر العمـارة أو المركـز التجـاري جملـة ، وأجـر الوحـدات تجزئـة 
  . من المالك والمستثمر  وفي هذا النوع من التعامل مصلحة لكل. على المنتفعين 

  : فمصلحة المالك تتحقق في أمور منها
التعامل مع شخص واحد، أو جهة واحـدة، بـدل أن يتشـتت ذهنـه وجهـده أمـام العـدد  )1

  . فتتحق له مصلحة الراحة بالتعامل مع شخص واحد. الكثير من الناس 
ــع المســتأجرين واحــدًا واحــدًا ، ويجمــع )2 ــع األجــرة ، بــدل أن يتتب جــرة مــنهم، األ تجمي

  . بأخذها مجتمعة من واحد
مصـــلحة اســـتيعاب جميـــع الوحـــدات باإلجـــارة ، وفـــي ذلـــك ضـــمان مـــن كســـاد بعـــض  )3

  . الوحدات لعدم الرغبة فيها
ضمان تسليم كامل األجرة، مقابل امتناع بعض المستأجرين مـن السـداد أو تـأخرهم ،  )4

  .كما هو حاصل عند كثير من المستأجرين 
 وبالمقابـل .تنازل بموجبها المالك عن كثير من األجرة للمسـتثمر هذه المصالح وغيرها، ي



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
  :منها: يتحقق للمستثمر عّدة مصالح أيضاً 

  .تخفيض كامل األجرة، مما يتحقق به االستثمار المنشود )1
ـــل أتعـــاب مالحقـــة  )2 ـــل التجزئـــة ، ومقاب ـــه مقاب ـــأجرة أكثـــر ممـــا كلفت ـــأجير الوحـــدات ب ت

  .نخفاض أجورهاالمستأجرين أو كساد بعض الوحدات أو ا



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
 ا���	B ا�7�8!

ا�$���S ا����� ���Rرة 
	� ا���رة "! 
 إ��رة ا��N4ص

  
اإلجارة في استئجار األجير الخـاص، واإلجـارة . سبق أن عرفنا أن إجارة األشخاص نوعان

  .في استئجار األجير المشترك 
ر خـالل مـّدة وعلى ما تقرر في إجارة األجير الخاص، ، وأن المستأجر يستحق نفـع األجيـ

ــه إال بــإذن صــاحب  اإلجــارة وأن األجيــر الخــاص لــيس لــه أن ينيــب مــن يقــوم بالعمــل المســتأجر ل
العمل، فيقرر في التطبيقات المعاصرة ذلك، وعليـه فلـيس للموظـف فـي المجـال الحكـومي أو فـي 

، إال المجال الخاص ، في الشركات والمؤسسات واألفراد ، أن يستأجر من يقوم بالعمـل نيابـة عنـه
بإذن الدولة أو الشركة أو صاحب العمل ألن كل واحد من هؤالء ، أجيرًا خاصًا تسـتحق الدولـة أو 

  . الشركة أو المؤسسة أو الفرد نفعه في وقت دوامه أو عمله
وعلــى مــا قــرره الفقهــاء فــي إجــارة األجيــر المشــترك ، وأنــه يحــق لــه أن يقــيم بدلــه مــن يقــوم 

وط معينــة يتقــرر فــي التطبيقــات المعاصــرة لألجيــر المشــترك جــواز بالعمــل المســتأجر إلنجــازه بشــر 
ــائين  اإلجــارة علــى اإلجــارة؛ فكــل مــا يــدخل فــي التعــامالت المعاصــرة فــي األجيــر المشــترك مــن بن

  .الخ …وسباكين وكهربائيين ومهندسي ورش ومقاولين ومتعهدي أعمال
تؤجر هــو للقيــام بــه يحــق لكــل مــن هــؤالء ونحــوهم أن يســتأجر مــن يقــوم بالعمــل الــذي اســ

  . بالشروط السابقة 
أو  -كما سـبق   - التأجير من الباطن،: ويعرف هذا النوع من التأجير في التعامل المعاصر

  .)1(المقاولة من الباطن 
  :وعرفت المقاولة من الباطن بأنها 

اتفــاق بــين المقــاول األصــلي ومقــاول آخــر علــى أن يقــوم الثــاني بتنفيــذ األعمــال المســندة "
  .)2(" ى األول أو جزء منها مقابل أجرإل

مـن البـاطن ،  وعلى هذا يمكن أن تسمى اإلجارة على اإلجارة في إجارة األشخاص إجـارة
  : ويكون تعريفها 

                                                

، وعقــد املقاولــة للــدكتور عبــدالرمحن  247، وعقــد املقاولــة حملمــد عبــدالرحيم عنــرب ص7/208الوســيط : ينظــر )   1(
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  .األول أو جزء منه مقابل أجرة معينة
التنبيـه علـى : لنـوع مـن التـأجير فـي الـزمن المعاصـر كثيـرة ومتنوعـة والمقصـود وصور هـذا ا

  . )1(أصل هذا التأجير وإمكانية تطبيقه في الواقع المعاصر إذا تحققت شروطه، المشار إليها 
  .وأن الضمان في ذلك مبني على قاعدة الضمان في إجارة األجير المشترك 

  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا واهللا أعلم وصلى اهللا على نبينا
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الحمــد هللا الــذي بنعمتــه تـــتم الصــالحات، والصــالة والســالم علـــى خيــر خلقــه محمــد بـــن 

  :وبعد ... عبداهللا وعلى آله وصحبه
  :فقد تبين من خالل هذا البحث في مسألة اإلجارة على اإلجارة ما يلي 

حـدهما فسـخه مـن دون إذن اآلخـر أن عقد اإلجارة عقد الزم من الطرفين ال يحل أل – 1
.  

ــه  – 2 ــزم العقــد فيقتضــي ملــك المســتأجر لمنفعــة العــين المــؤجرة بحيــث يحــق ل ــه إذا ل أن
ه، أو بإجارته على المالك أو غيره بشرط عدم بالتصرف فيها باالنتفاع بنفسه أو بنائ

  .تجاوز ما استؤجرت له العين 
مــؤجرة صــحيحة نافــذة وال يمنعهــا تعلــق أن تصــرفات المالــك الناقلــة لملكيــة العــين ال – 3

  .حق المستأجر بمنفعتها، إلمكان المستأجر من استيفاء حقه مع انتقال الملكية 
أنــه يحــق للمالــك أن يــؤجر العــين أثنــاء ُمــدة اإلجــارة األولــى علــى شــخص آخــر مــّدة  – 4

  .أخرى بعد انتهاء عقد اإلجارة األول 
رة خالل مّدة اإلجارة على شخص آخر بحيث ال يحق للمالك أن يؤجر العين المؤج – 5

كما ال يحق له أن يؤجرها على من يحـل محلـه ألخـذ . يرد العقد على المدة األولى
  .األجرة من المستأجر األول 

أن اإلجارة على اإلجارة في حاالت الجواز يمكن أن تتعدد صور التعامل بها لتكون  – 6
  .ة في االستثمار المباح وسيلة من وسائل المؤسسات المالية المعاصر 
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  .م 1995/هـ1415



        اإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصراإلجارة على اإلجارة وتطبيقها المعاصر  
شـــرح روض الطالـــب مـــن أســـنى المطالـــب ، لإلمـــام أبـــي يحيـــى زكريـــا األنصـــاري  -37

  .الشافعي، المكتبة اإلسالمية
زرقــاني علــى مختصــر خليــل ، لعبــدالباقي الزرقــاني، دار الفكــر ، بيــروت شــرح ال -38

  .هـ1398
شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرقــي فــي الفقــه علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن  -39

، )هــــ772ت(شـــمس الــدين محمـــد عبــداهللا الزركشـــي المصــري، : حنبــل، تــأليف
  .هـ1410الطبعة األولى 

دير، موجـود بهـامش بلغـة السـالك أحمد بـن محمـد الـدر : الشرح الصغير، تأليف  -40
  . هـ، عن دار المعرفة للطباعة، بيروت 1398ألقرب المسالك ، طبعة عام 

  .أبي البركات أحمد الدردير، مطبعة دار الفكر، بيروت: الشرح الكبير، تأليف -41
شــمس الــدين أبـي الفــراج عبــدالرحمن : الشـرح الكبيــر علـى مــتن المقنــع، للشـيخ  -42

، جامعـة اإلمـام محمـد )هــ682ت(ن قدامة المقدسي أبي عمر محمد بن أحمد ب
  .بن سعود، كلية الشريعة ، الرياض

شرح معاني اآلثـار، لإلمـام أبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد الطحـاوي الحنفـي، حققـه  -43
دار الكتــب العلميــة، الطبعــة األولــى : محمــد زهــري النجــار، الناشــر: وعلــق عليــه 

  .هـ1399
منصــور بــن يـــونس بــن إدريــس البهـــوتي : شــرح منتهــى اإلرادات، للشــيخ العالمـــة -44

  .، دار الفكر)هـ1051ت(
صحيح البخاري مع الفتح تصحيح وتعليق وإشراف عبدالعزيز بن عبداهللا بن بـاز،  -45

وتــرقيم محمــد فــؤاد عبــدالباقي ، نشــر إدارات البحــوث العلميــة واإلفتــاء والــدعوة 
  . واإلرشاد في المملكة العربية السعودية 

ــن حجــاج القشــيري النيســابوري : صــحيح مســلم ، المؤلــف -46 أبــي الحســن مســلم ب
ــع: ، تحقيــق وتصــحيح ) هـــ261ت( ــدالباقي، نشــر وتوزي رئاســة : محمــد فــؤاد عب

إدارة البحـــوث العلميـــة واإلفتـــاء والـــدعوة واإلرشـــاد بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، 
  ).م1980/هـ1400(تاريخ الطبعة 

أليف جـالل الـدين عبـداهللا بــن عقـد الجـواهر الثمينـة فـي مـذهب عــالم المدينـة ، تـ -47
م ، دار الغــرب 1995/هـــ1415، الطبعــة األولــى )هـــ616ت(نجــم بــن شــاس ، 

  .اإلسالمي 
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عقــــد المقاولــــة ، دراســــة مقارنــــة بــــين تشــــريعات الــــدول العربيــــة ، تــــأليف محمــــد  -48

  .م1977عبدالرحيم عنبر ، طبعة 
ــة، رســالة دكتــوراه ، إعــداد د -49 ــد الع. عقــد المقاول ــد، إشــراف عبــدالرحمن بــن عاي اب

  .األستاذ الدكتور صالح بن عثمان الهليل
الفتاوى الهندية ، المسماة بالفتاوى العالمكيرية للعالمة الشيخ نظـام وجماعـة مـن  -50

علمـــــاء الهنـــــد األعـــــالم ، دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي ، بيـــــروت الطبعـــــة األولـــــى 
  .هـ1406

البخـاري، لإلمـام فتح الباري شرح صحيح اإلمام أبي عبداهللا محمد بن إسـماعيل  -51
إدارة البحوث العلمية واإلفتـاء : أحمد بن علي بن حجر العسقالني، نشر وتوزيع 

  .والدعوة واإلرشاد
كمال الـدين محمـد بـن عبدالواحـد بـن : فتح القدير شرح الهداية ، تأليف الشيخ -52

دار الكتـــب : ، الناشـــر)هــــ816ت(عبدالحميـــد السيواســـي المعـــروف بـــابن همـــام 
  .ت، لبنانالعلمية ، بيرو 

زيــن الــدين ابــن : فــتح المعــين المطبــوع بهــامش إعانــة الطــالبين ، تــأليف الشــيخ  -53
دار إحيـاء التـراث العريـر : الشيخ عبدالعزيز بن أحمد الشافعي الملبـاري ، الناشـر

  .، بيروت، لبنان 
، ) هــ926ت(فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ، ألبي يحيـى زكريـا األنصـاري،  -54

  .لعربية لعيسى البابي الحلبي وشركاه بمصردار إحياء الكتب ا
، ومعـه )هــ763(الفروع، لشمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ، المتوفى سنة  -55

  . م ، عالم الكتب1985/هـ1405تصحيح الفروع للمرداوي ، الطبعة الرابعة 
القواعد في الفقه اإلسالمي، للحـافظ أبـي الفـرج عبـدالرحمن بـن رجـب الحنبلـي،  -56

  . هـ1413لعلمية، بيروت ، الطبعة األولى دار الكتب ا
محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي، : قوانين األحكام الشرعية ، للشيخ  -57

عـــالم الفكـــر، القـــاهرة، : عبـــدالرحمن حســـن محمـــود، الناشـــر: تحقيـــق ومراجعـــة 
  . هـ1405الطبعة األولى 

هللا بـن عبـدالبر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ، ألبـي عمـر يوسـف بـن عبـدا -58
محمــد أحيــد ولــد ماديــك الموريتــاني ، مكتبــة الريــاض : النمــري القرطبــي ، تحقيــق

  .هـ1398الحديثة، الرياض، الطبعة الثانية 
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الكــافي فــي فقــه اإلمــام المبجــل أحمــد بــن حنبــل ألبــي محمــد موفــق الــدين ابــن قدامــة  -59

  .هـ1399بيروت ، الطبعة الثانية  –المقدسي، المكتب اإلسالمي ، دمشق 
كشــاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع، للشــيخ منصــور بــن يــونس بــن إدريــس البهــوتي،  -60

  .عالم الكتب ، بيروت
عبـدالغني الغنيمـي الدمشـقي الميـداني : اللباب في شرح الكتاب، تـأليف الشـيخ  -61

  .م، المكتبة العلمية بيروت1980/هـ1400الحنفي، 
محمــد بــن عبــداهللا بــن المبــدع فــي شــرح المقنــع ، ألبــي إســحاق برهــان الــدين بــن  -62

، طبع المكتب اإلسـالمي ، الطبعـة )هـ884ت(محمد بن مفلح الراميني الحنبلي 
  .األولى

المبســوط ، لشــمس الــدين أبــي بكــر محمــد بــن أبــي ســهل السرخســي ، تصــنيف  -63
دار المعرفــة ، بيــورت ، طبعــة : خليــل المــيس مــدير أزهــر لبنــان ، الناشــر: الشــيخ
  . م  1993/هـ1414

عبــدالرحمن بــن شـــيخ : شــرح ملتقــى األبحـــر ، تــأليف شــيخ زادة  مجمــع األنهــر -64
، ) هــ956ت(محمد بن سـليمان، وملتقـى األبحـر ، إلبـراهيم بـن محمـد الحلبـي 

  . هـ1327طبعة عثمانية 
مجمـــوع فتـــاوى شـــيخ اإلســـالم أحمـــد بـــن عبـــدالحليم بـــن تيميـــة ، جمـــع وترتيـــب  -65

العربيـة، بيـروت، مصـور  ، مطـابع دار -رحمه اهللا  –الشيخ عبدالرحمن بن قاسم 
  .عن الطبعة األولى

ــق أبــي الوفــاء  -66 مختصــر الطحــاوي ألبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد الطحــاوي، تحقي
  .هـ1406األفغاني، دار إحياء العلوم ، بيروت، الطبعة األولى 

، روايــة ســحنون عــن ابــن ) هـــ679ت(المدونــة الكبــرى ، لإلمــام مالــك بــن أنــس  -67
  . بيروت  –القاسم ، دار الفكر 

المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ، للحـــافظ أبـــي عبـــداهللا الحـــاكم النيســـابوري ، دار  -68
  . بيروت  –المعرفة 

حبيــب : المصــنف ، للحــافظ أبــي بكــر عبــدالرزاق بــن همــام الصــنعاني ، تحقيــق  -69
الــرحمن األعظمــي، مــن منشــورات المجلــس العلمــي فــي الهنــد، توزيــع المكتــب 

  . هـ1392اإلسالمي ، بيروت ، الطبعة األولى 
  . دار صادر، بيروت: المسند ، لإلمام أحمد بن حنبل، الناشر  -70
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مصــطفى الســيوطي : مطالــب أولــي النهــى فــي شــرح غايــة المنتهــى، تــأليف العالمــة -71

  .م1994/ هـ1415الرحيباني ، الطبعة الثانية 
تقـــي الـــدين : ، تصـــنيف " منتهـــى الـــرادادت"معونـــة أولـــي النهـــى شـــرح المنتهـــى،  -72

الحنبلـــــي الشــــهير بــــابن النجــــار ، الطبعــــة األولـــــى  محمــــد بــــن أحمــــد الفتــــوحي
  . م ، دار خضر 1996/هـ1416

، )هــ422ت(المعونة على مذهب عالم المدينة ، للقاضي عبـدالوهاب البغـدادي  -73
حميش عبدالحق ، مكتبة نزار مصـطفى البـاز ، مكـة المكرمـة ، الطبعـة . تحقيق د
  .هـ1415األولى 

ــــدا -74 ــــي محمــــد عب ــــق الــــدين أب ــــة المقدســــي المغنــــي، لموف ــــن قدام ــــن أحمــــد ب هللا ب
. عبــدالفتاح الحلــو . عبــداهللا بــن عبدالمحســن التركــي، د. تحقيــق د) هـــ620ت(

  . هـ1409هجر للطباعة، القاهرة، الطبعة األولى 
  مغني ذوي األفهام  -75
محمــد الشــربيني الخطيــب، طبعــة شــركة مكتبــة ومطبعــة : مغنــي المحتــاج، للشــيخ  -76

  .هـ1377مصر ، مصطفى البابي الحلبي وأوالده ب
ــة مــن األحكــام الشــرعيات  -77 المقــدمات الممهــدات لبيــان مــا اقتضــته رســوم المدون

أبـــي الوليـــد : والتحصـــيالت المحكمـــات ألمهـــات مســـائلها المشـــكالت، تـــأليف 
ـــــــي  ـــــــن رشـــــــاد القرطب ـــــــن أحمـــــــد ب ـــــــى ، )هــــــــ520ت(محمـــــــد ب ـــــــة األول ، الطبع

  .م، دار الغرب اإلسالمي1988/هـ1408
اإلمام موفـق الـدين عبـداهللا : نة أحمد بن حنبل الشيباني ، تأليفالمقنع في فقه إمام الس - 78

  . هـ 1400بن أحمد بن قدامة المقدسي، مكتبة الرياض الحديثة ، 
هــ، 1404منح الجليل شـرح مختصـر الخليـل ، لمحمـد علـيش ، الطبعـة األولـى  -79

  . دار الفكر ، بيروت 
ــوع مــع  -80 ــي المحتــاج، دار المنهــاج، لإلمــام أبــي زكريــا بــن شــرف النــووي ، مطب مغن

  .الفكر
المهـــذب فـــي فقـــه اإلمـــام الشـــافعي، ألبـــي إســـحاق إبـــراهيم بـــن علـــي بـــن يوســـف  -81

هــ، شـركة مكتبـة ومطبعـة مصـطفى 1379، الطبعـة الثانيـة )هــ476ت(الشيرازي، 
  .البابي الحلبي وأوالده بمصر، دار الفكر

مواهـــب الجليـــل لشـــرح مختصـــر الخليـــل، ألبـــي عبـــداهللا محمـــد بـــن حمـــد بـــن  -82
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/ هـــ1412، الطبعــة الثالثــة )هـــ954ت(بــدالرحمن المغربــي المعــروف بالحطــاب ع

  . م، دار الفكر 1992
  .الموسوعة الكويتية  -83
شـمس : نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الشافعي، تأليف  -84
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